
ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน

1 ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ 100 คน หน่วยงานในโรงพยาบาล คร้ังที ่1 วันที ่8 พ.ค. 2562 ไม่ใช้งบประมาณ จินตนา มีเสน มีตัวแทนจากทุก

ในหน่วยงาน ความเข้าใจการด าเนินงาน ได้รับทราบรับรู้รายละเอียด คร้ังที ่2 วันที ่16-18 พ.ค. 2562 130,110 หน่วยในโรงพยาบาล

คุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินการประเมิน เข้าร่วมประชุมครบ

ในการด าเนินงานของ คุณธรรมและความโปร่งใส ทุกหน่วยงาน

หน่วยงาน ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานครบทุกหน่วย

งาน

2 ก าหนดนโยบายเป็นลาย เพือ่ให้เจ้าหน้าทีรั่บรู้ ครบครอม มีการประกาศนโยบาย ม.ค.-ก.ย. 2562 ไม่ใช้งบประมาณ จินตนา มีเสน แจ้งเวียนหนังสือให้

ลักษณ์อักษร รับทราบและถือปฏิบัติ ทุก EB ครอบคลุมทีก่ าหนด เจ้าหน้าทีทุ่กคน

ตาม ทีก่ าหนด เพือ่เจ้าหน้าทีถ่ือปฏิบัติ ทราบ

(นางจินตนา  มีเสน) (นายส าราญ  ทองศรีชุม)

เจ้าพนักงานพัสดุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป

ผู้รายงาน

(นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี)  

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงำน เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจดักำร

โครงกำรองค์กรคุณธรรมเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรและปรำบปรำมกำรทุจริต

แผนปฏบิัติกำรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำกพะยนู โดยโรงพยำบำลปำกพะยนู จงัหวัดพัทลุง

กลยทุธ์พัฒนำระบบบริหำรจดักำร
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3 ประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร เพือ่แสดงออกถึงความ 1 คร้ัง มีการประกาศเจตจ านง ต.ค.-ธ.ค.2561 ไม่ใช้งบประมาณ จินตนา มีเสน มีการประกาศเจต

ในการต่อต้านการทุจริต โปร่งใสในการบริหารงาน การต่อต้านการทุจริต จ านงการต่อต้าน

การทุจริต

4 ประกาศเจตจงนงของเจ้าหน้าที่ เพือ่สร้างความตระหนัก 1 คร้ัง มีการประกาศเจตจ านง ธ.ค.-61 ไม่ใช้งบประมาณ จินตนา มีเสน มีการประกาศเจต

ในการต่อต้านการทุจริต ในการป้องกันการทุจริต การต่อต้านการทุจริต จ านงการต่อต้าน

การทุจริต

5 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร มีการประกาศและเผย 1 คร้ัง มีการเผยแพร่ประชา ต.ค. 61- ส.ค. 62 ไม่ใช้งบประมาณ จินตนา มีเสน มีการเผยแพร่

และบุคลากรมีความรับผิด แพร่และนโยบายต่อต้าน สัมพันธ์นโยบายต่อต้าน ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน

การทุจริตของหน่วยงาน การทุจริต การทุจริต

แก่สาธารณะ
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6 เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง เปิดเผยข้อมูลจ านวนการ ทุกเดือน มีการเผยข้อมูลการจัดซ้ือ ต.ค. 61- ก.ย.62 ไม่ใช้งบประมาณ งานพัสดุ มีการเผยแพร่ข้อมูล

แต่ละโครงการให้สาธารณชน จัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชน จัดจ้าง การจัดซ้ือจัดจ้าง

ทราบโดยผ่านเว็บไซต์และ รับทราบผ่านเว็บไซต์

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

7 จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็น มีช่องทางให้กับผู้รับบริการ 4 ช่องทาง มีช่องทางในการรับฟัง ต.ค. 61- ก.ย.62 ไม่ใช้งบประมาณ งานประกัน  - มีตู้รับฟังความ

และข้อเสนอให้กับผู้รับบริการ และภาคีเครือข่ายได้เข้า ความคิดเห็นและข้อเสนอ สุขภาพ คิดเห็น

มาแสดงความคิดเห็นใน ให้กับผู้รับบริการ  - ร้องเรียนผ่านเว็บ

การต่อต้านการทุจริต ไซต์

 - ร้องเรียนด้วยตนเอง

 - ผ่านโทรศัพท์
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8 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บูรณาการความร่วมมือ 1-2 คร้ัง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน ต.ค. 61- ก.ย.62 ไม่ใช้งบประมาณ ทุกหน่วยงาน

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ระหว่างภาคีเครือข่าย การแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาค

งาน เอกชน และประชาชน

ในการต่อต้านการทุจริต
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