
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลขุขันธ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 

 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ๔ 

ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างมาตรการในการป้องกันการกระท าท่ีอาจ เสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนปฏิบัติการฯฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางท่ีส าคัญในการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ เพ่ือให้การ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงพยาบาลขุขันธ์ เพ่ือการต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม จริยธรรมใหเ้กิดข้ึนในองค์กร 

 

 

 

              

 

             คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ  

                      ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 



 

วัตถุประสงค ์ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท างานของเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสมุ่งมั่นให้เกิด ประสิทธิภาพ  

 ๒. เพ่ือส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คุณธรรมจริยธรรมค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ ส่วนตนและมีค่านิยม ที่ไม่ทน

ต่อการทุจริตไม่รับสินบน  

 ๓. เสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

     ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบแผน 
             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 
   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 
ลงช่ือ       ผู้อนุมัติแผน 
      (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์
      วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

  
  

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ๖๔) 

๑. โครงการปฐมนิเทศ 
เจ้าหน้าท่ีใหม่ 
๑.๑ จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีใหม่
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ
และอัตลักษณ์ของ บุคลากร 
รพ. ขุขันธ์  
๑.๒ อบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. เพื่อป้องปรามและ
ส่งเสริมความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 
 

คณะกรรม 
การ  HRD 
และ CRT 

เจ้าหน้าท่ี
ใหม่ของ
โรงพยาบาล 
ขุขันธ์ ๒๐  
คน ผ่านการ
อบรม  
๑๐๐% 

เจ้าหน้าท่ีใหม่
สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายได้
อย่างสอดคล้อง
กับคุณธรรม
จริยธรรมท่ี รพ. 
ก าหนด 

๒,๖๐๐ บาท 
(เงินบ ารุง) 

√     

๒. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (ITA) 
 ๒.๑ ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงพยาบาลประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑. เพื่อให้การด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลเป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล
และถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.เพื่อให้การด าเนินงาน ITA 
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

คณะท างาน 
ITA  
 

โรงพยาบาลขุ
ขันธ์ ผ่านการ
ประเมิน ITA 
ร้อยละ ๙๒ 
ขึ้นไป 

โรงพยาบาล           
ขุขันธ์ มีคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐
บาท 
(เงินบ ารุง) 

√ √ √ √  

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

  

 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ๖๔) 

๓. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม สร้างเสริม
สุขภาพ และจัดงาน
ประเพณีประจ าปี 
 

๑. เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี 
๒.เพื่ออนุรักษ์  
ประเพณี 
 

คณะกรรม 
การ 
CRT/HRD 
 
 

 เจ้าหน้าท่ีมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและ
เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

๔๐,๐๐๐ บาท             
(เงินบ ารุง) 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

 

๔. โครงการจิตอาสา         
ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ (big cleaning 
day) 
 

เพื่อให้ จนท รพ.ขุขันธ์
มีจิตอาสาท าความดี 
มีความรักชาติศาสนา              
พระมหากษัตริย์ 
 

 
คณะกรรม 
การ ๕ ส 
 
 

 เจ้าหน้าท่ีมี
จิตส านึกท าดีต่อ
ส่วนรวม 
 
 

๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

 

๕.โครงการสร้างสุข 
- น าจนท.ร่วมกิจกรรม
สร้างสุขและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในวัน 
ส าคัญ 

เพื่อให้ จนท.รพ.ขุขันธ์
มีคุณธรรม 
 
 
 

 
คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 
 

 จนท.รพ.ขุขันธ์มี
คุณธรรมและเป็น
คนดีของสังคม 
 
 

๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

 

๖. โครงการชิดชูคนดี มี
คุณธรรม 
-กิจกรรมมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ จนท.
ดีเด่น 

เพื่อเชิดชูประกาศ
เกียรติคุณ จนท.ดีเด่น
ด้านคุณธรรม 
 
 
 

คณะกรรม 
การ 
CRT/HRD 

 มีบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 

๓,๐๐๐ √ 
 
 

 

√ 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

     ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

 
ลงช่ือ        ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 



 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

  แผนงานที ่๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

๔๓ โครงการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใส       
 ควบคุมภายใน  

กิจกรรม 
ทบทวนรายชื่อและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการควบคุมภายใน
โรงพยาบาลขุขันธ ์
- การทบทวน ปย.1, ปย.2, ปอ.2, ปอ.3      
- กิจกรรมควบคุมภายในและผู้รับผิดชอบรวมทั้งระยะเวลาการ
ควบคุม                   
- การประเมินผลกิจกรรมปีละ ๒ ครั้ง  
- ชี้แจงตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน  
จัดท า Road map ของการควบคุมภายใน  
ตรวจสอบภายในโรงพยาบาลและ รพ.สต.(ติดตามการน าเสนอ 
ปย. 1 และปย.2) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๑ รพ.  
๒ รพ.สต.  

 
 
ชี้แจงนโยบายและ
ติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
เฝ้าระวังและป้องกัน
การ ทุจริตและรวบรวม
ข้อมูล และน าไปพัฒนา
และแก้ไข 

 
 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของ หน่วยงานมี
การตรวจสอบ 
ภายใน 
 
๒. ไม่พบการทุจริต
ใน หน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ       ๖             ๒๑           ๑  

 

  

  

 

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

     ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
ลงช่ือ       ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

  แผนงานที ่๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์   แผนแม่บท แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

๔๓ โครงการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใส       
 พัฒนาระบบประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล  
๑ ส ารวจประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล  
๒. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง  
๓. แก้ไขเชิงระบบ  
สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอแก่ทีมน าคุณภาพทุกเดือน
(ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

 
 
 

 
 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 

     ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 

 
ลงช่ือ       ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธาณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มเป้าหมาย  ๑๔ คน       
 ITA รพ.ขุขันธ์ 

กิจกรรม 
จัดตั้งทีม ITA ป ี๒๕๖๔ 
ทีม รพ.รับการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก สสจ. 
ชี้แจง/ถ่ายทอดแนวทางการประเมิน ITA ให้กับสมาชิกทีมของ 
ทบทวน ITA ของปี ๖๓ แต่ละ EB EB ๑ – EB๒๖ โดยภารกิจหลักเดิมในปี
๖๓อยู่ที่กลุ่มงานเวชฯ 
ค้นหาและก าหนดภารกิจหลักในป๒ี๕๖๔ 
มอบหมายภารกิจตาม EB ให้กับทีม 
EB๑ -๔ (การจัดซ้ือจัดจ้าง) 
EB๕ -๗ (ภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
EB๘-๑๒ (การเปิดเผยข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์) 
EB๑๓-๑๔ (การประเมนิ ผลบุคลากรประจ าป)ี 

 
 
เพื่อประเมินผล
ด้าน 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ 
หน่วยงาน 

 
 
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ITA 
ร้อยละ ๙๒ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

   
 
   ๖              ๒๑           ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 

   

 

 

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

     ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

 
ลงช่ือ        ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 



 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มเป้าหมาย  ๑๔ คน       
 EB๑๕ (การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร) 

EB๑๖ (การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน) 
EB๑๗ (มาตรการป้องกันการรับสินบน) 
EB๑๘-๑๙ (การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต) 
EB๒๐-๒๒ (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) 
EB๒๓-๒๔ (แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม) 
รวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์และลงข้อมูลในระบบและประเมินตนเอง 
รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
                             

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 

     ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 

 
ลงช่ือ        ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

 สรุปทบทวน ITA ของปี ๖๔ แต่ละ EB และก าหนดภารกิจ
ภารกิจป๒ี๕๖๔ 

      

 โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อ จัดจ้าง  
กิจกรรม 
๑ พัฒนาบุคลากร 
    ๑.๑ จัดจนท. พัสด ุอบรมแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    ๑.๒ ถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ จัด
จ้าง  
๒ พัฒนาระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   ๒.๑ ติดต้ังโปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   ๒.๒ หน่วยงานส ารวจครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
ทางการแพทย ์
   ๒.๓ ลงข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   ๒.๔ รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ส านักงานและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจ าปีให้สสจ.  
 

 
 
 
๑.เพื่อให้จนท.พัสดุ ม ี
ความรู้ความเข้าใจใน 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถจัดหาพัสดุ
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
๒. เพื่อพัฒนากาจัดเก็บ
ข้อมูลทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกในการตรวจสอบ
มากขึ้น 
 

 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ จนท.
พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้าอบรมประชุม 
เกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 
๑๐๐ ของหน่วยงาน
มีทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 
 
 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

      ๖             ๒๑           ๑  
 
 
ทัศนัย 
ทัศนัย 
 
 
ทัศนัย/ธีร์ชญาน ์
สนั่น 
 
ธีร์ชญาน ์
ธีร์ชญาน ์
 
 

 

   

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

     ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
ลงช่ือ        ผู้อนุมัติแผน 

      (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

 สรุปทบทวน ITA ของปี ๖๔ แต่ละ EB และก าหนดภารกิจ
ภารกิจป๒ี๕๖๔ 

      

 ๓ พิจารณาแผนจัดซ้ือ จัดจ้างป ี๒๕๖๔ คก. CFO 
๔ สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง 
๕ หน่วยงาน/ทีมจัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างป ี๒๕๖๔  
๖ พิจารณาแผนจัดซ้ือ จัดจ้างป ี๒๕๖๕ 

๓.เพื่อให้แผนจัดซ้ือจัด
จ้างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ การ
ด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผล 

 
 
 

                              ทุกหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 

     ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 

 
ลงช่ือ       ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  

ภารกิจพื้นฐาน : บริหารจัดการ 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณรวม 
(บาท) / แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์   แผนแม่บท  แผนย่อย 

  
ผู้รับผิดชอบ 

๔๔ โครงการพัฒนาเสริมสร้างการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
ของหน่วยงาน สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

      

 กิจกรรม 
๑.การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ๑ ครั้ง 
๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม สื่อสัตย ์สุจริต 
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
๓ เสริมสร้างและสนับสนนุให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔ ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหนา้ที ่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

 
พัฒนาองค์ความรู้ในการ
ประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสฯ 
 
 
 
 
 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัด
วางระบบควบคุมภายใน
และความผิดพลาด ความ
การร่ัวไหล สิ้นเปลือง 

 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินITA 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
หน่วยงานภาย 
ในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การ 
ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

 
รวม ๔,๐๐๐ บาท 

เงินอื่นๆ 
 

 
 

    
  ๖              ๒๑           ๑ 

 
สสอ.ขุขันธ ์

  

  ลงช่ือ        ผู้เสนอแผน 

     (นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ)์ 

 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

     ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบแผน 

             (นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

   รักษาการต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 ลงช่ือ        ผู้อนุมัติแผน 

     (นายประวิทย์ เสรีขจรจาร)ุ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

    วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 


