รายงานผลการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คานา
ตามที่สานักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็น
หลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ เป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92 ) โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทารายงาน
ผลการดาเนินการด้านการป้องและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในไตรมาสที่ 1 – 2

สารบัญ
เรื่อง

หน้าที่
1. รายงานผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 – 2

1
2-6

-1รายงานผลการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสิรินธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 – 2 )
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อให้การ ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กาหนดให้ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และ ความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการ และ หน่วยงานของรัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางธรรมภิบาล ในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คณะรัฐมนตรีพลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ
10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ กระทรวงสาธารณสุข
3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม เครือข่าย)
2. ปัยจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลสิรินธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีปัจจัยในการสนับสนุน และ ผลักดันในการดาเนินการตามโครงการ/
แผนงานประสบความสาเร็จ ดังนี้ 2.1 การที่โรงพยาบาลสิรินธร มีการจัดทากระบวนการท างานในด้าน
การควบคุมภายใน และ การ รวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสิรินธร ในนาม “ชมรม STRONG ตา
สับปะรด โรงพยาบาลสิรินธร”ใน การช่วยกันสอดส่องดูแล ความผิดปรกติ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และ เพื่อเป็นการ เสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภายในขององค์กรได้ในอีกระดับ หนึ่ง 2.2 โรงพยาบาลสิรินธร มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้าง ปัญหาอุปสรรคคือ การเข้าถึงข้อมูล และ
การด าเนินงานตามแผน ฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม ประกอบกับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่
สามารถปล่อยวางได้ เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม บาง กิจกรรม ไม่สามารถดาเนินการได้แล้ว
เสร็จตามห้วงเวลาที่กาหนดได้ นั้น
3.รายงาน...

-23. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 – 2
3.1 บุคลากรของโรงพยาบาลสิรินธร แล บุคลากรของ รพ.สต.ต่าง ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
ใน ภาพรวมของ คปสอ.สิรินธร ในการเป็นองค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ ประพฤติมิชอบ
- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิรินธร ชั้น 2 โดย นายวรุตม์ เกตุ
สิริ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร และ บุคลากรในโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมกับบุคลากร ใน รพ. สต.
ในอาเภอสิรินธร ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื้อสัตย์สุจริต และ จะยับยั้งชั่งใจไม่
กระทาการ โกงกินแผ่นดิน หรือ ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์พร้อมกับ แสดงสัญลักษณ์ ด้วยการนา
แขนขวาทับแขนซ้าย เป็นรูปกากบาท และ พร้อมกับ การน าแขนขวามาไว้ที่หน้าอกทางด้านซ้าย ภายใต้
สัญลักษณ์ STRONG คือ
- มือกาแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริตความ
อยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มือขวาที่กาแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S:sufficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T:transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้
- กามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้(R:realise) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่นไปสู่
อนาคตข้างหน้า (O:onward) ในการแก้ปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติแสวงหาพัฒนาความรู้
(N:knoeledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และ มี ความเอื้ออาทร (G:generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)

-33.2 โรงพยาบาลสิรินธร มีการจัดทาหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยแสดงแผนผังขั้นตอนไว้
เพื่อให้ผู้ มารับบริการ ทราบ
- โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดทาคู่มือสาหรับการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยเฉพาะ 3.3
โรงพยาบาลสิรินธร มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือ
จดหมายร้องเรียน หรือ ทางเว็บไซต์
- มีการจัดทาแผนผังการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลสิรินธร และ มีการประ
ชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

ขอคาปรึกษา คาแนะนา มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
1.เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร http://www.sirinhospital.go.th/
2. ทางอีเมล์ sirinhospital.hospital@gmail.com
3. ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาติ/ชม จานวน 1 ตู้ บริเวณหน้าห้องบัตร โรงพยาบาลสิรินธร
4. จดหมาย / ไปรษณีย์ ถึง หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสิรินธร ตาบลนิคมลาโดมน้อย
อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5. โทรศัพท์ 045-366311 ต่อ 101 หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือ หัวหน้ากลุ่มการ พยาบาล
045-366311 ต่อ 112 ในเวลาราชการ

แผนที่โรง......
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3.4 คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564
- มีการพัฒนากระบวนการท างานที่เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยได้กาหนดแบบตรวจสอบการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ กับ คู่สัญญาที่จะเข้ามาท าการซื้อขายกับทางโรงพยาบาล
สิรินธร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ ได้จัดให้มีแบบ
แสดงความบริสุทธิใจ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ.0217/ ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง
ประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงาน
ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 3.5 มีการนาเอาเทคโนโลยีในการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ได้รับความนิยม
มาปรับใช้ในช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสาร หรือ เบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย - โรงพยาบาลสิริน
ธร สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากร ในนาม“ชมรม STRONG ตาสับปะรด โรงพยาบาลสิรินธร” และ ได้ใช้
Application Line ชื่อ ตาสับปะรด เพื่อตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การ ประสานงาน ในโรงพยาบาลสิรินธร
3.6 มีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และ บุคลากร - โรงพยาบาลสิรินธร
มีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ และ การพัฒนา บุคลากร 3.7 มีการจัดทา
กระบวนการควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสิรินธร - โรงพยาบาลสิรินธร มีการ
จัดทากระบวนการควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยง ตาม หนังสือเลขที่ พจ 0032.211/1098 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งรายงานแบบ ปค.4 ,ปค.5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
โรงพยาบาลสิรินธร ให้กับ สานักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี ตามที่ กระทรวงกาหนด 3.8 มีการท

-5กิจกรรม ศุกร์สร้างสุข โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดให้มีกิจกรรมศุกร์สร้างสุข ในทุก ๆ ศุกร์ที่ 2 และ 4
ของเดือน รูปการทากิจกรรมศุกร์สร้างสุข ของโรงพยาบาลสิรินธร ในการทาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
บริเวณ

-63.9 ได้จัดทาประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสิรินธร รับทราบ – ได้จัดทา
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และ แนวทางการ ตรวจสอบ
บุคลากรในส่วนราชการของโรงพยาบาลสิรินธร และ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนใน
หน่วยงานโรงพยาบาลสิรินธร และได้แจ้งเวียนให้หัวหน้าทุกกลุ่มงาน รับทราบ ตามหนังสือ เรื่อง ขอส่ง
ประกาศแนว ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาล สิรินธร

