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ใม่นทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานควบคุมภายใน กล่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๐๑๔
ที่ ศก ๐๐๓๒,๓๐๑/ ซ์ท........................ วันที ่๓๑. ..สิงหาคม ๒๔๖๔.........................
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิซอ,บ และแผนปfiบัติการ.....
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ ด๒ เดือน ป ี๒๔๖๔ และอบุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ซึ่งตัวชีวัดข้อ £6๑๘ กำหนดให ้
หน่วยงานจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซอ'บ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศรีรัตนะ และส่งรายงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ( สิงหาคม ๒๔๖๔)
ข้อพิจารณา

งานควบคุมภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๔รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๔๖๔) และขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ITA โรงพยาบาลศรี 
รัตนะ เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป

ข้อเสนอ
เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปร''นปร'1มการทุจรตัและ 

ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ บนเว็บไซต์ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติ

.
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

งานควบคุมภายใน

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นาซพิงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการVIจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564



คำนำ

โรงพยาบาลศรีรัตนะได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ

ชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจรติและประพฤตํร 

ชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ นี้จะเป็นกรอบแนวทาง ดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยา'บาลศรีรัตนะ ในการ 
ต่อต้านการทุจริต บรรลุผลสัมฤทธอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองศ์กร โดยได้มีการ 

ติดตามประเมนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบป้รามก'1รทุขริตและประพฤดิมิชอบ^น 

ระยะ ซึ่งรายงานฉบับน้ีเป็นผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

งานควบคุมภายใน 

โรงพยาบาลศรีรัตน!



สารบัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ'ป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ความเป็นมา 

ผลการดำเนินงาน
1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และประกาศเจตจำนงสุจริต และต่อต้านการทุจริต
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโนการปฏิบัติงาน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทันช้อน และ 

เสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต

4. ผลลัพธ์โนภาพรวมของการดำเนินงาน 
. ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา 

- ภาคผนวก

หน้า
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1

1
2
2
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3
4



รายงานผลการดำเนินงไนตาบพผนทารป้องกน บ่รานป้ราบกาวิ1แขิวิตป้วิ•''พ*ไตบ^®^ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564

ความเป็นบา
ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำแผนปฏิบ้ต๊การป้องกัน ปราบปรามการทุจรีตประพฤติมิ 

ชอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์,ชาติว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการVjจรีต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมเป้าหมายหลัก เพอการสงเสรมการสราง 
จิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกนก'1รกระท0าที่อาจเสืย่'พ0่ 

การV]จริตและประพยุตินิ^สบ ชงแผนปฏิบตการานจะเปนกร®นเ*นางงางพ^'1ด*ไไใมก'1ร ดาเนนการตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้การขับเคล่ือน 

การดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อการต่อต้านการทุจริต บรรลุผลสัมฤทธิอย่างมีประสิทธิกา'','1 และ 

ส่งเสริมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนในองค์กร

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบต้การป้องกน ปราบปราบการทุจรตปร•'พยุตบ'®อน

1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และประกาศเจตจำนงแส"นใอนาอต่อต''นทุจริด ชองคูนรีทาร 

รพ.ศรีรัตนะ
- กิจกรรม ะ จัดอบรมต่อต้านทุจริตแก ่จนท.กลุ่มเป้าหมาย
วัตจุประสงค ์1. เพื่อประกาศเจตจำนงและนโยบายต่อด้านการทุจริตชองผู้นริท'1รและองด์กร 

รพ.ศรีรัตนะ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2. เพื่อส่งเสรอมการต่อต้านทุจริตใน จนท.รพ.ศรีรัตนะ

ตัวชี้วัด - รพ.ศรีรัตนะ มีการประกาศเจตจำนงและวางระบนการป้องกันก'1,5ทุจริต 

เป้าหมาย

- ผู้บริหาร รพ. -หัวหน้าฝ่าย -หัวหน้ากลุ่มงาน -หัวหน้างาน -จนท.รพ. รวม 120 คน

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 

ผลการดำเนินงาน
1. ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันผลประใยชน์ทันช้อน และจิตพอเพียงต้านทุจริต 

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1200 คน
2. จนท.ที่เข้ารับการืผิกอบรม ได้มีคามรูเรองต่อตานการทุจริต
3. จนท.ที่เข้าอบรม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต
4. มีการการรวมกลุ่มจัดตั้งชมชมรม STRONG ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ
5. ผู้บริหาร แสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
6. จนท.รพ.ศรีรัตนะ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน
- ตัชนึความพร้อม รับผิด คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานชองใรงพย''น'1ล 

ศรีรัตนะ สงขึ้น



2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

- กิจกรรม ะ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ จนท.กลุ่มเป้าหมาย

วัตคุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

จนท. รพ.ศรีรัตนะ
ตัวซ็วัด - คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน รพ.ศรีรัตนะอยู่ในระดับสูงมาก (ะ!92%)

เป้าหมาย

- ผู้บริหาร รพ. -หัวหน้าฝ่าย -หัวหน้ากลุ่มงาน -หัวหน้างาน -จนท.รพ. รวม 110 คน 

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินงาน

1. ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน
2. จนท.ท่ีเข้ารับการ'ผิกอบรม ได้มีความรู้และมีเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริต 

โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

3. จนท.ที่เข้าอบรม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต
4. มีการการรวมกลุ่มจัดตังชมชมรม STRONG ชองหน่วยงานโรงพยาบาลศรรัตนะ
5. ผู้บริหาร และจนท.รพ.ศรีรัตนะให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรนแสะคาามโปรง่ใส 

ในการปฏิบัติงาน
6. จนท.รพ.ศรีรัตนะ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในกาธปฏิบดงาน 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ รพ.ศรีรัตนะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนและเสริมสร้างจิตพอเพียงต้าน 

ทุจริต เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีรัตนะ

- กิจกรรม ะ จัดอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนและการต่อต้านทุจริตแก ่จนท.กลุ่มเป้าหมาย 

วัตคุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับช้อนแก ่จนท.เครือข่ายบริการสุขภาพ 

อำเภอศรีรัตนะ
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกสร้างการต่อต้านทุจริตใน จนท.เครือข่ายบริการ 

สุขภาพอำเภอศรีรัตนะ
ตัวขึ้วัด - รพ.ศรีรัตนะไม่มีอุบัติการณ์เรื่องผลประโยขน์ทับช้อน 

เป้าหมาย

- ผู้บริหาร รพ. -หัวหน้าฝ่าย -ทัวหน้ากลุ่มงาน -ทัวหน้างาน -จนท.รพ. รวม 80 คน 

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 

ผลการดำเนินงาน

1.ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทันช้อนและจิตพอเพียงต้านทุจริตให้กัน 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน



2. จนท.ที่เข้ารับการฟิกอบรม ได้มีความรู้และมีเจตคติที่ด ีต่อการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริต 

โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

3. จนท.ที่เข้าอบรม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต
4. มีการการรวมกลุ่มจัดต้ังชมชมรม STRONG ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ
5. ผู้บริหาร และจนท.รพ.ศรีรัตนะให้ความร?าคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติงาน
6. จนท.รพ.ศรีรัตนะ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน

- ดัชนีความพร้อม รับผิด คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานชอง รพ.ศรีรัตนะ 
สูงขึ้น

ผลลัพธ์ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564)
1. ไม่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
2. เจ้าหน้าที่บุคลากร โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย และรบผิดชอบต่อสังคม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อต้านการทุจริต และประพฤติตน

เปนแบบอย่างทีดี
5. โรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นองค์กรท่ีนำหลักธรรมาภิบาล และคุณธรรมเป็นหลักในการบริพารงาน

ปัญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนาในการดำเนินงาน

1. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดชองโรคติดเชื้อไารัสโศโรนา 2019 (โควิด!9) 
ส่งผลให้การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในกาคปฏิบัต ิที่ศาสนสถาน ไม่สามารถดำเนินการได้และแผนกิจกรรม 

บางอย่างต้องปรับให้เข้ากับมาตรการ New Normal
2. ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม STRONG ที่จะขยายผลการปฏิบตไปสู่ องค์กร,ชุมชน 

อื่นๆ ในสังคม



แผนปฏิ,บติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล

ตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านพืองทีดี พ-ศ- 
2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรานปรามการทุจริต ระยะนี ่3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ 
ปลูกฝืงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักด้ีศรีความเป็นข้าราชการและคาามนี่อลัตย ์

สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐนี่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนตม'1ตรการ 

หรือแนวทางป้องกัน และแก้1ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอน ในส่วนราชการชองหน่ายงานชยงรัฐ โตย 
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการนริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่านโนการตราจสอน ^า 
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ ีจันทรใอชา 

นายกรัชิมนตรี ไต้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิเมอวันท 12 กันยายน 2557 ขอ 10 เรองการสงเสรมการ 
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก 

ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงได ้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐป็งบประมาณ พ.ศ.2564 เพอใหการป้องกนและปราบปรามการทุจรตในภาครฐ 

ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป5รรม

•วิสัยทัศน ์(vision ):
โรงพยาบาล^มชนชันนำในเขตสุชภาพท 10 ดวยคุณภาพบริการ และ การสงเลรมสุขภาพที่ได 

มาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง

•ค่านิยม ( core values )

1. Sustainability
2. Integrity
3. R2R
4. Accountability
5. Team work

= พัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลระยะยาว 
= ความซื่อสัตย ์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

= มุ่งเน้นการทำงานแบบมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค 

= การรับผิดรับชอบ
= การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างตุณ5รรม11ละความโปร์งโสโนองค"กร 

1. ด้านความโปร่งใส
1) ผ้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกระดับต้องให้ความส่าดัญ และส่งเสริมการปฏิบต 

ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปดโอกาสใหมูมสวนไดสวนเสิยกวยใน และมูมสวนไดสวนเสิยควยนอค 

สามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้



2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสาร,ของทางราชการ พ.ศ. 2540
3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสคุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เข่า แลกเปล่ียนหรือโดยวีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญ้ต ๊ประกาศ หลักเกณฑ ์วีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ ์

การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

4) ให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผำนช่องทางต่างๆ
5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบ้ต๊ในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ

ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ใท้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง

2. ด้านพร้อมรับผิด
1) บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความชอสัตย์สุจริต 

ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้งจะยังยั้งชั่งใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์นน 

ความทุกข์ยากชองประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรึอรัน เต็มความสามารถ มีความ 
พร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่นเน้นผลสำเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงาน

ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคส และปฏีบตตนเปนแบบอย่าง
2) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอน 

การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดำเนินงานอย่างเศร่งดรัด ลดการใช้อำนาจดุลยพินิจในก'1รใหนริก'1รมูป็รย

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลดุ้ใต้บังคับบัญชาให ้

อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

2) บุคลากรทุกคนปฏึบ้ตงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน 
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอึ้อประโยชน์แก่ตนเองหร0ึพวกพั0งหรือมีพฤติกรรม 

ที่เข่าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่

3) บุคลากรทุกคนยืดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะบีองกันและปร'1นน่ร'1มด'1ร'ด0ุริต1'1นง่ชาต ิ
เกี่ยวกับการจดการผลประโยชน์ทับช้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบดิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออก 
อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนคูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนทไต ้สิ่งไหนทำไมได ้สิ่งไหนคึอประโยชน์ส่วนตน สิงไหนคือ 

ประโยชน์ส่วนรวมปกบีองประโยชน์สาธารณะ ไม่ไห้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกช้อนเข่นก'1รใซัทรัทย์สํมข0ง 

ทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ชองค^ท ชาร์จแบตเตอรี่โทรคัพทมือถือในททำงาน เปนตน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) ล่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทันช้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความ ชอ 

สัตย ์ปลูกผิงให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นทุจริตที่ 

เกิดขึ้นในหน่วยงาน

2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลการภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤตกร 
รกมารปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่

3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบีองกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับช้อนแก ่

บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ
4) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ทัวหน้างาน /งาน มีแนวทางในการมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญช'1 

อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ



2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และการพิจารณาความดีความ,ชอน โดยคำนึงถึงพฤติกรรมด้านศึลธรรม และ 

ด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด0'1เนินขีวิต

3) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบชันตอนอย่างtคร่งครค เปนมาตรฐาน และยดหลกความ 

ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

6. ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน
1) สนับสนุนการทำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการลื่อสาร แก่บุคลากรภายในและผู้รับบริการ 

ภายนอกเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

2) มีการสื่อสารนโยบายมาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การ 
ให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลกระประเมินการตรวจสอบภายโน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ 
โปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางคาร สื่อสาร 

ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระทำผิตวินัยของ1ช้าทน้าที่

มาตรการยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายโนองค์การ เพื่อส่งเสริมการสรัางวัต1น5รรนองค์กร 
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน แสดงความมุ่งมั่นุโนการบริหาววาชกา'5 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 

ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.1 มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบยบสำนักนายกรัฐมนดรวาดวยวกวา^กาว ท•ก, 2523 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

2.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยกาว1,บกอายเงน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวาชกาว
2.3 มาตรการการจัดท่าโครงการือบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตองปฏีบตตามระเบยบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจดการและกระประชุมระหว่างหวะเทต ท•ต- 2549 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็,บ,toต์ชองหนว่ยงานรงพยาบาลศ^ตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไขต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2564
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลตรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บโขต์ของหน่วยงานใน^,งตัด^า1รกังานใดกระทรวง?1าธารณ5'ข

ชื่อหน่วยงาน ะ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกบ

วัน/เดือน/ป ีะ . 31 สิงหาคม 2564 ^
หัวข้อ ะ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพ£1ดิมิชอบ และแผนปฏิบ้ติการส่งเสริม 

คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ-ศ- 2564 รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2564)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสๅjปหรือเอกสารแนบ) ^
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพ£1ดิมิชอบ และแผนปป็น้ติการ 

ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ-ศ- 2564 รอบ 12 เดือน

Link ภายนอก ะ www.sirattanahospitaLgo.th 

หมายเหตุ ะ......................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 
(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.31..เดือน.. สิงหาคม...พ.ศ.2564

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานควบคุมภายใน 

วันท.31..เดือน.. สิงหาคม...พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

พันเดา สายทอง 

(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกกร 

วันที่.31..เดือน.. สิงหาคม...พ.ศ.2564

http://www.sirattanahospitaLgo.th

