
หมายเหตุ

(เอกสารประกอบ)

1 แตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือก าหนด มาตรการ กรอบ  - เพื่อใหบ้คุลากรมีคุณธรรม  - มีการประชุมทบทวนมาตรการต่างๆ  - รายงานการประชุม

แนวทาง กลไก การด าเนินงานตา่งๆ  ดงัน้ี จริยธรรมในการปฏบิติงาน ที่น าไปใช้เพื่อใหเ้กิดคุณธรรม และ  - ภาพการประชุม

 - ก าหนดมาตรการกลไก หรือ วางระบบในการ  - เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการ ความโปร่งใสในการปฏบิติังานของ

ด าเนนิงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งในการจัดซ้ือ/จ้าง ปฏบิติั เจ้าหนา้ที่

 - การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบใน  - เพื่อใหบ้คุคลภายนอก / ผู้มี

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ฯ ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบ

 - การก าหนดมาตรการ  กลไก หรือ วางระบบใน การปฏบิติังานของบคุลากรได้

การบริหารผลการปฏบิติังานและด าเนนิการก ากับ

เจ้าหนา้ที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏบิติังานต่ า

 - การก าหนดมาตรการ  กลไก หรือ วางระบบ

ในการปอ้งกันการรับสินบน 

  - การวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์

ทับซ้อนในหนว่ยงาน 

 - การก าหนดมาตรการ  กลไก หรือ วางระบบใน

การตรวจสอบการปฏบิติังานของ เจ้าหนา้ที่ตาม

คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏบิติังาน 

 - การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจใหก้ับ จนท.

เร่ือง กรอบแนวทาง มาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้น 

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานแผนงาน/กิจกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมจริยธรรม  โรงพยาบาลรัตภมู ิ  

ที่ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค์



หมายเหตุ

(เอกสารประกอบ)

ผลการด าเนินงานที่ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค์

2 การจัดซ้ือจัดจ้าง

 - ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม พรบ. / ระเบยีบ  -เพื่อจัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไปด้วยโปร่งใส  -ด าเนนิการตาม พรบ.และระเบยีบ/  -ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ

 / ข้อก าหนด /ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวงจสอบได้ ประกาศที่เกี่ยวข้อง   ไม่มีข้อร้องเรียน ประพฤติมิชอบ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

3 การมสี่วนร่วม  -เพื่อใหบ้คุลากรมีความสามัคคีและ ของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 - ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการเสนอ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ ในเร่ืองดังกล่าว

ความคิดเหน็  จัดท าแผน และ ร่วมด าเนนิงานใน  -ด าเนนิการแล้ว  -รายงานการประชุม

ภารกิจของหนว่ยงาน 

4 การเปดิเผยขอ้มลู  -มีการด าเนนิการตามกรอบแนวทาง

 - ก าหนด และ เผยแพร่ข้อมูลขอของหนว่ยงานให้ ที่ก าหนดในการเปดิเผยข้อมูลต่อ

ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของหนว่ยงานได้  สาธารณะ

5 ความพร้อมรับผิด  -ประกาศผลการประเมินเจาหนา้ที่

 - ประกาศเผยแพร่ผู้ที่ได้การประเมินผลการ ระดับดีเด่น ดีมาก

ปฏบิติังานระดับดีเด่น และ ดีมาก

6 การปฏบิตังิานตามหน้าที่  -อยู่ระหว่างด าเนนิการ

 - ติดตามความก้าวหนา้ตามแผนปฏบิติัราชการ

 - ติดตามผลการปฏบิติังานตามดัชนชีี้วัด

 - การติดตามรายงานอุบติัการณ์/ข้อร้องเรียน/

7 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

 - ประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  -เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจ  -มีการประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การ
 - ประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การปอ้งกันและแก้ไข  -เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจ ต่อต้านการทุจริต /



หมายเหตุ

(เอกสารประกอบ)

ผลการด าเนินงานที่ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค์

ปญัหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน สร้างองค์กรปราศจากการล่วงละเมิด การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ทางเพศในการท างาน ล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน

8 การจัดการเรื่องร้องเรียน

 - เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน  และ กระบวนการ  -เพื่อใหผู้้รับบริการทราบถึงช่องทาง

ตอบสนองข้อร้องเรียนใหป้ระชาชน ทราบ  การร้องเรียน

9 การรับสินบน  - เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้เกี่ยวกับ  -มีประกาศนโยบายไม่รับสินบนทุกรูปแบบ

 - ประกาศเผยแพร่การไม่รับสินบนทุกประเภทให้ การรับสินบน

เจ้าหนา้ที่เข้าใจ และ ยึดถือปฏบิติั   

10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  -เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจ  -มีมาตรการการเบกิจ่ายค่าตอบแทน

2. การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

11 การขับเคล่ือนคุณธรรมน าไทย 4 ประการ คือ 

 - พอเพียง  -เพื่อใหบ้คุลากรรู้จักการออม และ  -มีการด าเนนิการกิจกรรม

1. กิจกรรมเงินออม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

2. กิจกรรมแปลงผักปลอดสารพิษ การด ารงชีวิต

3. กิจกรรมลดโลกร้อน

 - วินัย  -มีการด าเนนิการกิจกรรม

1. การท างานตรงต่อเวลา  -เพื่อใหบ้คุลากรมีวินยัในการท างาน

 - สุจริต  -มีการด าเนนิการกิจกรรม

1. การจัดต้ังกลุ่ม โปร่งใส ใจพอเพียง เพื่อ กระตุ้น    

ปลุกจิตส านกึ และร่วมกันตรวจสอบ ส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง



หมายเหตุ

(เอกสารประกอบ)

ผลการด าเนินงานที่ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค์

2. การด าเนนิงานโรงพยาบาลคุณธรรม

 - จิตอาสา  -มีการด าเนนิการกิจกรรม

1. การจัดและร่วมกิจกรรม จิตอาสา ต่างๆ 

2. กิจกรรม 5 ส 

12 การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  -เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจ  -มีการด าเนนิการประชุมชี้แจงเร่ือง

มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการใหบ้ริการ ผลประโยชนท์ับซ้อน

 - เผยแพร่ กระบวน  ขั้นตอน ระยะเวลา  -มีการเผยแพร่กระบวนการใหบ้ริการ

การปฏบิติังานใหผู้้รับบริการทราบ ใช้ประชาชนรับทราบ

 - การประชุมติดตามดัชนชีี้วัดทุก 3 เดือน

13 อ่ืนๆ  -มีการด าเนนิการกิจกรรม
1.  กิจกรรมทางศาสนาพุทธ
2.  กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม

ผู้รายงาน
นางนภิาพร  ปานแก้ว

ต าแหนง่นกัจัดการงานทั่วไป


