บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/31
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่องเดิม
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment ) ในส่วนของ
EB ๒๓ กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี ๒๕๖๓ โดยต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๘๐ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ประพฤติมิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลในสั งคมไทย , แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2563 , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) , แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) , แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี งบประมาณ 2563 ตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2562 ทั้ งนี้ สาระส าคัญ ใน
แผนปฏิบั ติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ
ตามบริบทของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อนุมัติ
(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิ อบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑

แนวทางการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริต

ลงชื่อ

การออกตรวจสอบภายใน
โดยใช้ระบบการควบคุม
ภายใน ขับเคลื่อน กากับ
ติดตาม การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของ
หน่วยงานไม่ถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกในเรื่อง
ทุจริต

ผู้เสนอแผน

(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รพร.นคร
ไทย/
สสอ./รพ.
สต. ใน
เครือข่าย

ก.พ. ๖๓ - ประสิทธิภาพการ
มี.ค. ๖๓ ป้องกันยับยั้งการ
กระทาความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ

ลงชื่อ

-

ผลลัพธ์

ผู้อนุมัติแผน
(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
ตรวจสอบ
ภายใน
คปสอ.
นครไทย

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๒

แนวทางการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ปลูกฝังจิตสานึกให้ อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ต้านทุจริต
ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
จิตสานึกที่ดี
ไม่ทุจริต ร้อยละ
๑๐๐

ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีข่ อง
รพร.นครไทย
๗๐ คน

-

๒๗ ก.พ. ๖๓

ลงชื่อ

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรใน
- กลุ่มงาน
หน่วยงานไม่ทุจริต บริหารทั่วไป
มีคุณธรรม และมี
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

ผู้อนุมัติแผน
(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/34
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ตามกรอบการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กาหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีการจัดทาและเผยแพร่ แผนปฏิบั ติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) ในส่วนของ
EB ๒๓ นั้น
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิช อบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน เพื่ อประชาสั มพั นธ์ให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชน
ทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อนุญาต

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วัน/เดือน/ปี :
6 กุมภาพันธ์ 256๓
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

( นายอวบ มีแดนไผ่ )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

( นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

