
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
ท่ี พท 0032.301/11/3740                     วันท่ี  20 ธันวาคม 2564 

เร่ือง  รายงานผลการเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  รายงานผลการเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ในส่วน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการดำเนินการเพื่อลดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจจากหน้าท่ีตำแหน่งไป
แทรกแซง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  จึงมีการกำหนด
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ขอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (รายละเอียดแนบ) เกี่ยวกับ
เรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่ง
ใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่ง ยังไม่พบปัญหา ในการปฏิบัติงาน
ตามกรอบแนวทางดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ต่อไป  
  

                                     

      (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์) 
                                                              นักวิชาการพัสดุ 
 

           (นางทิวาพร  ศิลปเจริญ) 
                                                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

                                                                 ทราบ/อนุมัติ 

 
           (นางสาววสี  หวานแก้ว) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
 



รายงานผลการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการการป้องกนั และปราบรามทุจริตประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม 

แผนปฏิบติัการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกผิงจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหน่อกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัท่ี ถึง วนัที)่ 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 

1-2  
ปีงบประมาณ 2565 

1 1. มกีารสอดแทรกความรูเ้กีย่วกบั 
คุณธรรมจรยิธรรมในการประชุมอบรม 

1. ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามหลกั 
คุณธรรมจรยิธรรมและวนัิยแก1 

เจา้หน้าที่ 

5 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมการ 
ITA 

1 ครัง้ 

2 2. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาล 
สอดแทรกความรู้เรื่อง  ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน และการป้องกนัการทุจรติ 

1 ครัง้ ม.ีค.-ม.ิย.2565 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมการ 
ITA 

 

กลยุทธท่ี 3 วางระบบรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริต 

1 
1. พธิถีวายสตัยป์ฏญิาณเพื่อเป็น 
ขา้ราชการทีด่ีและพลงัของแผ่นดนิ 

 2 ครัง้   ต.ค.64- ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ     จนท.รพ. 1 ครัง้ โครงการบูรณาการ
หน่วย  
แพทยเ์คลื่อนที ่กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรต้าน 

สขุภาพ เพ่ือป้องกนัและหยุดยัง้การทุจริต 

 
1 - พฒันาเครอืข่ายต่อต้านการทุจรติ 
- สนับสนุนและร่วมมอืเครอืข่าย 
สาธารณสุขโปร่งใส ต่อต้านการทุจรติ 

1. สรา้งเครอืข่ายบุคลากรเพื่อ 
ป้องกนัและหยุดยัง้การทุจรติ 

 
1 ซมรม 

 
ต.ค.64- ก.ย.65 

 
ไม่ใชง้บประมาณ 

คณะกรรมการ 
ITA 

 
1 ซมรม ก าลงัพฒันา 



ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สร้างกลไกป้องกนัทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความตระหนักให้แกผู่้บริหารทุกระดบัมีความพร้อมรบัผิด

(Accountability) 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัท่ี ถึง วนัที)่ 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-2 
 ปีงบ 2565 

1. 1.ประกาศเจตจ านงของผูบ้รหิารในการ 
ต่อต้านการทุจรติ 

- เพื่อแสดงออกถงึความโปร่งใส 
ในการบรหิารงาน 

1 ครัง้      ต.ค.2564 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร ITA 

1 ครัง้ 

2. 2.ประกาศเจตจ านงของเจา้หน้าทีใ่นการ 
ต่อต้านการทุจรติ 

- เพื่อสรา้งความตระหนัก ใน 
การป้องกนัการทุจรติ 

1 ครัง้   ต.ค.64- ธ.ค.65 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร ITA 

1 ครัง้ 

3. 3. สรา้งความตระหนักใหผู้บ้รหิารและ 
บุคลากรมคีวามรบัผดิ 

-การประกาศและเผยแพร่ 
เจตจ านงและนโยบายต่อต้าน 
การทุจรติหน่วยงาน 

1 ครัง้   ต.ค.64- ธ.ค.65 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร ITA 

1 ครัง้ 

กลยุทธ์์ที ่2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบติังานให้มคีวามโปร่งใส ใช้ดลุยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
1 1. พฒันาและยกระดบัคุณธรรมความ 

โปร่งใสๆ การใชดุ้ลพนิิจตามหลกั
กฎหมาย ในการปฏบิตงิาน 

- การสรา้งความโปร่งใสในการ 
จดัซื้อ จดัจา้ง การจดัหา
เวชภณัฑ ์

ไตรมาส 1 ผ่าน 
ระดบั3 ไตรมาส 
2-4 ผ่านรอ้ยละ 

82,87,92 

4 ไตรมาส ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร ITA 

 

  - บรหิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีน 
รอ้งทุกข ์ของส่วนราชการ 

ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร ITA 

 

  - พฒันาความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร ITA 

 

กลยุทธ์ที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคณุธรรม 
2 1. เสรมิสรา้งวนัิยและระบบคุณธรรมสู่การ 

ด าเนินชวีติและการปฏบิตงิาน 
- เสรมิสรา้งความเขม็แขง็ใน การ
สรา้งวนัิยและระบบคุณธรรม 
ของบุคลากรในสงักดั 

การด าเนินการ 
ทางวนัิยลดลง 

 ไม่ใชง้บประมาณ กลุ่มงาน 
บรหิารทัว่ไป 

ไม่มกีารท าผดิวนัิย 



 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามทุจริต 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา  
(ตัง้แต่วนัท่ี ถึง 

วนัท่ี) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-2  
ปีงบ 2565 

 
1 1. ประชุมเชงิปฏบิตกิารด าเนินการตาม 

โครงการประเมนิคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครฐั 

1. พฒันาระบบคุณธรรม 
จรยิธรรม และความโปร่งใสใน 
การปฏบิตั ิ
ราชการ 

50 คน ต.ค.64-ก.ย.65 บรูณาการ่วม 
IC/ENV 

คณะกรรมกา
ร ITA 

 

2 1.แต่งตัง้ผูร้บัผดิขอบเกีย่วกบัเรือ่ง 
รอ้งเรยีนของหน่วยงานและเสรมิสรา้ง 
ระบบการจดัการรอ้งเรยีนการทุจรติอย่าง 
มปิระสทิธภิาพ 

1. เพื่อเสรมิสรา้งระบบการ 
จดัการเรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทุกขจ์น 
ไดข้อ้ยุต ิ

1 ระบบรบัเรื่อง 
รอ้งเรยีน 

ต.ค.64-ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรมกา
ร รบัเรื่อง 
รอ้งเรยีน 

      1 ระบบ 1 คณะกรรมการ 

3 1. เปิดเผยขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งแต่ละ 
โครงการใหส้าธารณชนทราบโดยผ่าน 
เวบ็ไซต์หรอืสือ่อื่นๆ 

1. เปิดเผยขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้ง
แต่ละ โครงการให้สาธารณขน
ทราบโดยผ่าน  เว็บไซต์หรือสื่อ
อื่นๆ 

ไม์่มเีรื่อง 
รอ้งเรยีนการ 
จดัซื้อจดัจา้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ กลุ่มงาน 
บรหิารทัว่ไป 

 
ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 

1 1. จดัใหม้ชิ่องทางรบัฟังความคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะจากประชาชน 

1. การบูรณาการความร่วมมอื 
ระหว่างภาคเีครอืข่าย หน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในการต่อดา้นการ
ทุจรติ 

3 ช่องทาง ต.ค.64-ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ กลุ่มงาน การ
พยาบาล 

7 ช่องทาง 

2 2. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ช่องทางในการ 
แจง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติและ 
ประพฤตมิชิอบ 

2 ช่องทาง ต.ค.64-ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ กลุ่มงาน 
บรหิารทัว่ไป 

3 ช่องทาง (เวบ็ไซต์/หนังสอื ราชการ/
บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

3 3. เปิดโอกาส'ให้ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีเข้ามา
มิ ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบั การปฏบิตัริาชการ 

3 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ คณะกรรม 
การบรหิาร 
รพ. 

 

รวมงบประมาณ    


