แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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คานา
สำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอทุ่งช้ำงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมำณ 2565
ขึ้นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒ ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕64) ที่เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจำปีงบประมำณ ๒565 และยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณปี ๒565 ในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์และงบประมำณ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงสูงสุด

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
พฤศจิกำยน ๒๕๖4
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หลักการและเหตุผล
รัฐบำลกำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบำยสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินกำรและต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
จริงจัง ซึ่งกำรดำเนินกำรที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน โดยกำรปลูกฝังให้
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ไม่ยอมรั บกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐ กำรปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง กำรแต่งตั้ง
โยกย้ำยข้ำรำชกำร กำรบริหำรรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจให้มีธรรมำภิบำล ควบคู่ไปกับกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย แล ะกำรลงโทษผู้ที่กระทำ
ควำมผิดอย่ำงจริงจัง เพื่อให้บุคลำกรและภำคประชำสังคมมีจิตสำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรดำ เนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ภำยใต้กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตำมรับธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หม วด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 63
ตลอดจนกรอบยุทธ์สำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภำยใต้แผนแม่บทกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรสุข ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับส่วนรำชกำร โดยมุ่งเน้นกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันและ
กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
ดังนั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสำธำรณสุข บรรลุวัตถุประสงค์แ ละ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอทุ่งช้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ต่อไป
เป้าประสงค์
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน มีค่ำคะแนนสูงกว่ำร้อยละ 92
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วัตถุประสงค์หลัก
1.
2.
3.
4.

เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง บุคลำกรมุ่งต้ำนกำรทุจริต
เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อควำมเข้มแข็งของกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมรวดเร็วเป็นธรรม
เพื่อส่งเสริมให้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง เป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

การกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่ อให้ โรงพยำบำลบ่ อเกลือเกิดวัฒ นธรรมสุ จริต มีกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตและระบบบริห ำรจัดกำรตำมหลั กธรรมำภิบำลที่มีประสิท ธิภ ำพ มีก ลไกกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมรวดเร็ว เป็น ธรรม และทรงพลัง ตลอดจนกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำยนอก ยั่งยืนด้วยกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำรดำเนินชีวิต มำตรกำร 3 ป. 1 ค.
ที่กำหนดมำตรกำรว่ำ ปลูกและปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จึงกำหนดยุทธศำสตร์หลัก 3 ยุทธศำสตร์ โดย
สอดคล้องกับแผนแม่บ ทกำรป้ องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง เสริมสร้ำงระบบฐำนคิดกำรยึดถื อประโยชน์ของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนสร้ำงระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นกำรเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และควำมขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลำกรในหน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
มุ่งเน้นกำรกำหนดกลไกด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพเพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง เพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำงๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส ำ นึ ก ให้ ประชุมชี้แจง กำรเสริมสร้ำง เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำนึก บุคลำกรของ
ยึดถือผลประโยชน์ ของ วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้ำนกำร กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต สสอ.ทุง่ ช้ำง
ประเทศชำติ เหนื อ กว่ ำ ทุจริตในหน่วยงำน โดยใช้ แก่บุคลำกรใน สสอ.
ประโยชน์ส่วนตนในกำร โมเดล “STONG”
ทุ่งช้ำง
ผลิตบุคลำกรของ สสอ. ขับเคลื่อนในกำรปรับฐำน
ทุ่งช้ำง
ควำมคิดของกำรเป็น
“บุคคลสาธารณะ”หรือ
“ข้าราชการสมัยใหม่”
2. วำงระบบรำกฐำนกำร อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำนึก บุคลำกรของ
นำค่ำนิยม MOPH เป็น ภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับ กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต สสอ.ทุ่งช้ำง
รำกฐำนในกำรสร้ำง
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ แก่บุคลำกรใน สสอ.
วัฒนธรรมต่อต้ำนกำร
ทำงด้ำนจริยธรรมและกำร ทุ่งช้ำง
ทุจริต
รักษำวินัยรวมทั้งกำร
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของ สสอ.
ทุ่งช้ำง ได้รับกำร
เสริมสร้ำงจิตสำนึก ไม่
ทนต่อกำรทุจริต

-

ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565

งำนพัฒนำ
บุคลำกร
สสอ.ทุ่งช้ำง

ร้อยละ 100 ของ
ข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำน
รำชกำร/ลูกจ้ำงชั่วครำว/
พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข มีควำม
เข้ำใจและถือปฏิบัติตำม
พรบ.ข้ำรำชกำรพลเรือน
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ธ.ค. 2564 –
มิ.ย. 2565

งำนพัฒนำ
บุคลำกร
สสอ.ทุ่งช้ำง
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
3. สนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
สุขภำพ เพื่อป้องกัน
และหยุดยั้งกำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

จัดตั้งชมรมในนำม ชมรม
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ภำยใต้แนวคิด จิตพอพียง
ต้ำนทุจริต หรือโมเดล
STRONG ที่ใช้พันธะสัญญำ
ร่วมกัน คือ “สำธำรณสุข
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้
ทุจริต จิตพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
1. สร้ำงควำมตระหนักให้ 1. จัดทำมำตรกำร กลไก
ผู้บริหำรทุกระดับมี
และวำงระบบในกำร
ควำมรับผิดชอบ
ดำเนินกำร กำหนดให้มี
กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เพื่อรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงำนมี
กลไกในกำรเฝ้ำระวัง
และหยุดยั้งกำรทุจริต

บุคลำกรของ
สสอ.ทุ่งช้ำง

มีกำรร่วมกลุ่มของ
บุคลำกรในหน่วยงำนใน
นำม ชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
สสอ.ทุ่งช้ำง จำนวน
1 ชมรม

-

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่
1 กำรเปิดเผยข้อมูล

-

เพื่อกำรประเมินกำร ประชำชน
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
สำมำรถเข้ำถึง
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ ข้อมูล
หน่วยงำนเปิดเผยกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ตรงไปตรงมำ มี
ควำมถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรได้สะดวก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 2564 –
มี.ค. 2565

ธ.ค 2564 –
ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
-งำนศูนย์ข้อมูล
สสอ.ทุ่งช้ำง
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1. สร้ำงควำมตระหนักให้
ผู้บริหำรทุกระดับมี
ควำมรับผิดชอบ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. ประกำศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงถึง
ของผู้บริหำร และ
เจตนำรมณ์หรือคำมั่น
บุคลำกรในหน่วยงำน ว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรหน่วยงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
2. เพิ่มประสิทธิภำพ
1. กำรจัดอบรมเชิง
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ระบบกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติกำรเพื่อ
ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ให้มีควำมโปร่งใสใช้
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม ป้องกันและต่อต้ำนกำร
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
เข้ำใจด้ำนกำรป้องกัน ทุจริต
กฎหมำย
และต่อต้ำนกำรทุจริต
หัวข้อ "กฎหมายและ
กฎระเบียบการเงินการ
คลังและพัสดุ" โดย
วิทยำกรจำกสำนักงำน
คลังจังหวัดน่ำน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1 ครั้ง/ปี

ผู้บริหำร และบุคลำกร
ใน สสอ.ทุ่งช้ำง มีกำร
ประกำศเจตนำรมณ์
ต่อต้ำนกำรทุจริต

-

หัวหน้ำ
หน่วยงำนและ
ผู้ปฏิบัติงำน
จำนวน
22 คน

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ำร่วมอบรมฯ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
กำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต

2,200

ระยะเวลา
ดาเนินการ
9 ธันวำคม
2564

ก.พ. 2565 –
มี.ค. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับดูแล
มำตรฐำนและควำม
เป็นธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำรที่เป็น
รูปธรรม
1. จัดทำคู่มือกำร
เพื่อยกระดับกลไก
ดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน มำตรกำร กระบวนงำน
กำรปฏิบัติงำนหรือกำร และพัฒนำศักยภำพ
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรใน สสอ.ทุ่ง
2. จัดทำคู่มือกำร
ช้ำง ในกำรป้องกันกำร
ดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน ทุจริตให้เท่ำทันต่อ
กำรทุจริตและประพฤติ สถำนกำรณ์กำรทุจริต
มิชอบ
3. จัดทำกรอบแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรมในกำรป้องกัน
กำรรับสินบนทุกรูปแบบ
4. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูประหว่ำงหน่วยงำน
ของรัฐ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมำณ

2. เพิ่มประสิทธิภำพระบบ 3. จัดทำคู่มือกำร
กำรปฏิบัติงำนให้มีควำม
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดย
หลักและภำรกิจ
ชอบด้วยกฎหมำย (ต่อ)
สนับสนุนของหน่วยงำน

กลุ่มงำนใน
สสอ.ทุ่งช้ำง

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
งำนใน สสอ.ทุ่งช้ำง
จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน

-

3. เพิ่มประสิทธิภำพกลไก
กำรเสริมสร้ำงวินัยและ
ระบบคุณธรรม

มีกำรจัดทำ
คู่มือ/แนวทำง
อย่ำงน้อย 6
คู่มือ

ร้อยละ 80 ของ
บุคลำกรในโรงพยำบำล
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำงที่กำหนดไว้

-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ธ.ค. 2564 –
30 ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำกลุ่มงำน
สสอ.ทุ่งช้ำง

ธ.ค. 2564 – กลุ่มบริหำรงำน
30 ก.ย. 2565 ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

3. เพิ่มประสิทธิภำพกลไก
กำรเสริมสร้ำงวินัยและ
ระบบคุณธรรม (ต่อ)

5. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐ
6. จัดทำแนวกำรปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน

เพื่อยกระดับกลไก
มำตรกำร กระบวนงำน
และพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรใน สสอ.ทุ่ง
ช้ำงในกำรป้องกันกำร
ทุจริตให้เท่ำทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริต

มีกำรจัดทำ
คู่มือ/แนวทำง
อย่ำงน้อย 6
คู่มือ

ร้อยละ 80 ของ
บุคลำกรในโรงพยำบำล
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำงที่กำหนดไว้

-

อย่ำงน้อย 3
ช่องทำง เช่น
โทรศัพท์,
ไปรษณีย์,
เว็บไซต์,
Facebook

สร้ำงช่องทำงกำรให้
ข้อมูลกำรทุจริตได้ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง

-

ต.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
งำนศูนย์ข้อมูล
สสอ.ทุ่งช้ำง

บุคลำกรใน
สสอ.ทุ่งช้ำง

ร้อยละ 80 ของ
บุคลำกรในโรงพยำบำล
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำงที่กำหนดไว้

-

ธ.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
1. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำร พัฒนำเครื่องมือกำร
กำรปรำบปรำมกำร
แสดงออกต่อเหตุกำรณ์ แจ้งเบำะแสกำรกระทำ
ทุจริต
ทำงสังคมที่ผิดต่อ
ผิดให้หลำกหลำย
จริยธรรมทำงสังคม
ช่องทำง
และ/หรือกฎหมำย
2. กำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำง ที่กำหนดไว้

เพื่อควบคุมกำกับ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรใน
หน่วยงำน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. พัฒนำเครือข่ำยและ
บูรณำกำรกระบวนกำร
ด้ำนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

กิจกรรมจิตอำสำ มุ่งเน้น
กำรมีส่วนรวมกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ "บวร"
(บ้ำน-ชุมชน/วัด-ศำสน
สถำน/โรงเรียน-ส่วน
รำชกำร)

ลงชื่อ.

.ผู้จัดทำ

(นำงวันทนำ เมืองเล็น)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

มุ่งเน้นกำรมีส่วนรวม
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของ "บวร" (บ้ำนชุมชน/วัด-ศำสน
สถำน/โรงเรียน-ส่วน
รำชกำร)

สมำชิกชมรม
จริยธรรม
จำนวน 34
คน

ร้อยละ 80 ของสมำชิก
ชมรมจริยธรรมเข้ำร่วม
กิจกรรม

-

ลงชื่อ

.ผู้เห็นชอบ

(นำยกรภัทร ขันไชย )
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA)
สสอ.ทุ่งช้ำง

ลงชื่อ.
.ผู้อนุมัติ
(นำยโขติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
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