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EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน หรือไม่ 

  มี โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ อยู่ภายใต้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ให้บริการต้อนรับ อํานวย
ความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
ตรงตามความต้องการของผู้ท่ีมารับบริการและผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
    หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 7.1.1 Print screen การให้บริการงานประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์สลับ
หมุนเวียนกันในทุกจุดบริการ โดยการให้บริการติดต่อสอบถามอาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ , อาคารเทพรัตน์ , อาคาร
สุขภาพ ,อาคารอายุรศาสตร์ 

• มีจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
• มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชางานประชาสัมพันธ์ 
 

 ไม่มี   
หมายเหตุ:  

2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 

  มี หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการพัฒนาสื่อที่เผยแพร่ทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับบริการ , ผู้ป่วย ,ญาติ 
,เจ้าหน้าท่ีรพ. , ภายนอก ได้รับข้อมูลข่าสาร ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยได้ดําเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
ทาง Social Network จํานวน 4 ช่องทาง  

(1) Internet : www.ppkhosp.go.th 
(2) Facebook : www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์ รพ.พระปกเกล้า 

          (3) www.moph.go.th ลงข่าว “รอบรั้วภูมิภาค” 
          (4) LINE กลุ่มสื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ชื่อว่า “ PPK News” 
 

     หลักฐาน เอกสารแนบ 7.1.2 และ เอกสารแนบ 7.1.3 คือ Print screen การให้บริการทั้ง 4 ช่องทาง 
 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .

3) มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่ 

  มี หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ของ 
โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และทันเหตุการณ์  ในปี 2559 มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ของ โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ จากการเก็บข้อมูลการให้บริการ พบว่า มีผู้เข้ามารับบริการ เพื่อสอบถามข้อมูลทาง Facebook ของ
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง        
 

     หลักฐาน คือ  เอกสารแนบ 7.1.4 
          1. Print Screen ข้อมูลเผยแพร่บน เว็ปไซต์ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า www.ppkhosp.go.th 
          2. Print Screen www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์ รพ.พระปกเกล้า 
 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .
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4) มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
 ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน หรือไม่ 

  มี หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 7.4.0 
     1. การเข้าถึงข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงาน มีเจ้าหน้าท่ี Call Center ปฏิบัติงานประจําศูนย์โทรศัพท์ตลอด 24 
ชั่วโมง 
     2. โทรศัพท์หน่วยงาน หรือ Call Center มีหมายเลขโทรศัพท์สายนอกที่ต่อเข้าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 039-
319666  (15 หมายเลข) 
     3.หลักฐานระบบอัตโนมัติอื่น ๆ  
        3.1 หมายเลขโทรศัพท์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 039-324443/1669 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
        3.2 หมายเลขโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาจิตเวช 039-322093 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
        3.3 หมายเลข แจ้งเหตุด่วนฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
          - ศูนย์ดับเพลิงโรงพยาบาล 199/1160 
          - แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 4606/4608 
          - แจ้งเหตุประปาขัดข้อง 4601 
          - แจ้งเหตุฉุกเฉิน (ศูนย์โทรศัพท์) 199/4042 
          - แจ้งเหตุด่วน/เหตุร้าย 191/2222 
          - ป้อมยาม 1  1001 
          - ป้อมยาม 2   2222 
          - ป้อมยาม 3   4444                 . 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .

EB8 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 
1) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 

  มี โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีการกําหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  มีวิธีปฏิบัติงาน 
(Work instruction) การจัดการเรื่องร้องเรียนในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติทุกเรื่อง  
 

    หลักฐาน คือ  เอกสารแนบ 8.1.1 
8.1.1 ช่องทางการร้องเรียนได้แก่  

1) ใบแสดงความคิดเห็นผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ์เก็บส่งให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน
2) ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (ห้องลีลารมณ์) หรือผ่านประชาสัมพันธ์ส่งต่อศูนย์รับเรื่อง 
    ร้องเรียน  ตามแบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน (FM-RM-06) 
3) ร้องเรียนทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการด้านต่างๆ 
4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3931 9618 หรือ 0 3931 9666 ต่อ 1640-1 
5) ร้องเรียนผ่านทาง Internet/Intranet ให้ผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
6) ร้องเรียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อมวลชน และผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
    ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น   
 

8.1.2  ขั้นตอนกระบวนการแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพระปกเกล้า รหัสเอกสาร SD-RM-06 ซ่ึงครอบคลุม
ช่องทางการร้องเรียน การบริหารจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติและนําไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการปรากฎตามเอกสาร
แนบ 
     หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 8.1.2   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน (SD-RM-06) 
 

   ไม่มี 
หมายเหตุ:             
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2) มีการกําหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 
 มี โรงพยาบาลพระปกเกล้ากําหนดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระปกเกล้า  ซ่ึงศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มีคําสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับโรงพยาบาลดําเนินงาน มีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ทําหน้าท่ีประสาน
ดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และจัดทําข้อมูลรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเพื่อเสนอ
พิจารณาปรับปรงุเชิงระบบต่อไป        . 
 

    หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 8.2.1 – 8.2.4 
8.2.1 มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยในโครงสร้างโรงพยาบาลพระปกเกล้า  
8.2.2 มีการกําหนดหน้าท่ีของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับปรากฏในระเบียบปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงาน (Work Procedure) เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (WP-RM-01)   
8.2.3 มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตาม Flow Chart   
8.2.4 มีคําสั่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าท่ี 537/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระปกเกล้า    
 

   ไม่มี 
หมายเหตุ:  
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 

  มี ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกเรื่องจะได้รับการบริหารจัดการจนได้ข้อยุติ และให้ข้อมูลกลับไปยังผู้ร้องเรียน  
และกรณีมีข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลจะนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการ 
 
       หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 8.3.0 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (SD-RM-06)            .
                .
   ไม่มี 
หมายเหตุ:  
                                                      
. 
4) มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน
 รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่ 
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
 การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการ ดังนี ้
     8.4.1 ด้านพฤติกรรมบริการ 
             1) ระดับหน่วยงาน  หัวหน้าหน่วยงาน/หอผู้ป่วยทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน มีการประเมิน นิเทศ
ติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การจัดทําเอกสารชี้แจงขั้นตอนการรับบริการ เพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจมาก
ขึ้น 
              2) ในภาพรวมโรงพยาบาล มีการจัดอบรมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและ
พฤติกรรมบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ และชมรมจริยธรรมจัดบรรยายธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มคุณค่า และ
ความสุขในการทํางานแก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
     8.4.2 ด้านระบบบริการ 
             1) ลดความแออัด และรอนาน ในการเจาะเลือดผู้ป่วย โดยการแยกกลุ่มผู้ป่วย และปรับสถานที่เจาะเลือดรถเข็น
นั่ง รถเข็นนอนให้สะดวกขึ้น 
             2) บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันในการนัดตรวจแรงงาน  มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารและเตรียมเอกสารล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสุขภาพตามวัน เวลาท่ีกําหนด ไม่เสียเวลาใน
การแก้ไขข้อมูล 
  3) การให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิ  การใช้ยา  
  4) การใช้เทคโนโลยีช่วยบริการ เช่น เครื่องกดบัตรคิวแยกแพทย์ของห้องตรวจอายุรกรรม 
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

     8.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) ท่ีจอดรถสําหรับผู้รับบริการไม่เพียงพอ โรงพยาบาลมีแผนการจดัสรรพื้นที่จอดรถ โดยให้เจ้าหน้าท่ีจอด
ด้านหลังบริเวณบ้านพักโรงพยาบาล ส่วนพื้นที่ด้านหน้าท้ังหมดสําหรับจอดรถของผู้บริการ เพื่อความสะดวกในการรับส่ง
ผู้ป่วย 
  2) ปรับปรุงห้องน้ําผู้รับบริการให้สะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวน โดยกําหนดเจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดรับผิดชอบและ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุ่มตรวจสอบทุกวัน 
  3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ี เพิ่มเวรตรวจการ  ประชาสัมพันธ์หมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน  ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่ม 200 ตัว 
             4) ปรับปรุงพื้นผิวจราจร  ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล ป้องกันอุบัติเหตุ 
             5) ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บ แยกขยะ ปรับสถานที่พักขยะ และจัดหาถังทิ้งขยะที่มีขนาดเหมาะสม และ
มิดชิด 
 

    หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 8.4.1 สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
ปีงบประมาณ 2555- 2559 และ ปีงบประมาณ 2560 เฉพาะไตรมาส 1  
       เอกสารแนบ 8.4.2 - รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
                                          - Print Screen website ของหน่วยงาน www.chpho.go.th เผยแพร่รายงานสรุปผล
การดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                                                                                                                           
                                                                 .
 

EB9 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

  มี   
      มีการนํารายงานการให้หรือรับของขวัญจากหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมกับ
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกล้าให้มีวินัยและป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2559เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มี
วินัย ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 2560 โดยผลการวิเคราะห์ไม่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งด้านบริการทั่วไป และการ
จัดซ้ือจัดจ้าง                    
      หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 9.1.0 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลพระปกเกล้าให้มีวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีวินัย ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 2560       
           . 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .

2) มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

  มี หลักฐาน คือ              .
     เอกสารแนบ 9.2.1  หนังสือโรงพยาบาลพระปกเกล้า ท่ี จบ 0032.103.13/ ว111 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
ถึงหน่วยงานภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า  
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      เอกสารแนบ 9.2.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 2) การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 3) ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และ  4) สรุปหลักเกณฑ์การ
ให้หรือรับของขวัญ 
             . 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .

3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แก่เจ้าหน้าท่ี หรือไม่ 

  มี หลักฐาน คือ              .
 เอกสารแนบ 9.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 5 
กันยายน 2559 วาระที่ 4.7 หัวหน้างานนิติการ แจ้งประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประชาสัมพันธ์และถือเป็น
นโยบายของโรงพยาบาลแล้ว 
 เอกสารแนบ 9.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 4 
ตุลาคม2559 วาระที่ 4.5 หัวหน้างานนิติการทบทวนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พ.ศ. 2559 
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามหลักจรรยาข้าราชการฯ 
 เอกสารแนบ 9.3.3 รายงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มกราคม 
2560 วาระที่ 4.1 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า แจ้งประกาศเจตจํานงสจุริต ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล วาระที่ 4.9  หัวหน้างานนิติการ นําเสนอรายงานผลการวิเคราะห์การให้หรือรับของขวัญจากหน่วยงานต่างๆ ข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2559 และนําเสนอแผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มี
วินัย ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 KPI  79 
ได้แก่ แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส KPI ท่ี 81 ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง                                                                                
 เอกสารแนบ 9.3.4  ประกาศเจตจํานงสุจริต โรงพยาบาลพระปกเกล้า ลงวันที่ 10 มกราคม 2560                  
 เอกสารแนบ 9.3.5  Print Screen ภาพการประกาศเจตจํานงสจุริตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
               เอกสารแนบ 9.3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 4.6 หัวหน้างานนิติการ ทบทวนทําความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารนําไปเผยแพร่ ควบคุมกํากับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติอย่างเคร่งครัด             
               เอกสารแนบ 9.3. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 7 
มีนาคม 2560 วาระที่ 3.9 หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการและนิติการ ได้ทบทวนซักซ้อมความเข้าใจสาระสําคัญของพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 และแจ้งให้ทราบตามหนังสือสั่งการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ี สธ 0201.054/3902 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระทําผิดวินัย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ คือ 1) มาตรการใช้รถ
ราชการ 2) มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 3) มาตรการโครงการฝึกอบรม 4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการ                                                                                                         
. 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .
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4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

  มี หลักฐาน คือ              .
 เอกสารแนบ 9.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 4.10 รอง ผอ.ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นําเสนอร่างแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพระปกเกล้า กรณีการไปราชการ การจัดประชุม อบรม/ดูงาน/วิทยากร โดยได้รับการ
สนับสนุนจากบรษิัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซ่ึงกลุ่มงาน พรส.และนิติการได้ร่วมกันจัดทํามานําเสนอเพื่อพิจารณา
ประกาศใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของโรงพยาบาลต่อไป 
               เอกสารแนบ 9.4.2 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การไปราชการ การจัดประชุม อบรม/ดูงาน/
วิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา     
          . 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .

EB10 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 เพื่อนํามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
               สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบุรี จัดทํา  
               1. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง พัฒนา บุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการกระทําผิด ของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
               2. รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทําผิด 
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับทราบ และนําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานมาพัฒนางานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 มี หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 10.1.1 บันทึกสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/2053 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2559เสนอรายงานผลการดําเนินการ และรายงานการวิเคราะห์แผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ เสนอ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และอนุมัติแผน 
                               เอกสารแนบ 10.1.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง พัฒนา บุคลากรให้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทําผิด ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
                               เอกสารแนบ 10.1.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการกระทําผิด ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  
                               เอกสารแนบ 10.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ไม่มี 
หมายเหตุ:            . 
            . 
2) มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ:เป็นโครงการที่หน่วยงานดําเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
               สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบุรี จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรีลงนามอนุมัติ 
 



14 
 

 

               กําหนดโครงการยกระดับ/พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
               1. การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และความผิด
ตามมาตรา 100” และ “มาตรา 103 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ”โดยวิทยากรจากสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจําจงัหวัดจันทบุรี การอบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อกําหนดของแบบสํารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EBIT) โดยวิทยากรจากผู้ตรวจประเมิน ITA เขตสุขภาพที่ 6 ในการอบรมโครงการ
ยกระดับ/พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 
ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี 
              2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคมุภายในของหน่วยงานตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
จันทบุร ี
 

 มี หลักฐาน คือ เอกสารแนบ 10.2.1   บันทึกสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/2053 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2559เสนอรายงานผลการดําเนินการ และรายงานการวิเคราะห์แผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ เสนอ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และอนุมัติแผน 
                               เอกสารแนบ 10.2.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                               เอกสารแนบ 10.2.3 Print Screen website ของหน่วยงาน www.chpho.go.th เผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                               เอกสารแนบ 10.2.4 บันทึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/7099 ลงวันที่ 
25 ตุลาคม 2559นําส่งแผนปฏิบติัการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ  
                               เอกสารแนบ 10.2.5 หนังสือขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดอบรมตามโครงการยกระดับ/
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                              เอกสารแนบ 10.2.6  โครงการยกระดับ/พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด
จันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                               เอกสารแนบ 10.2.7 กําหนดการอบรมโครงการยกระดับ/พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี
                               เอกสารแนบ 10.2.8 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วันที่ 26 ธันวาคม 
2559 
                               เอกสารแนบ 10.2.9 หนังสือเชิญเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 
                 เอกสารแนบ 10.2.10 ภาพจดหมายข่าวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี การจัดโครงการฯ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี
                               เอกสารแนบ 10.2.11 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เขตสุขภาพที่ 6 และ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี
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                               เอกสารแนบ 10.2.12 กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมพลอยจันท์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี
                               เอกสารแนบ 10.2.13   หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วันที่ 28 - 29 
ธันวาคม 2559 
                               เอกสารแนบ 10.2.14 หนังสือเชิญเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 28 - 29 
ธันวาคม 2559 
                               เอกสารแนบ 10.2.15 ภาพการอบรม และรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการการจดัวาง
ระบบการควบคมุภายในของหน่วยงานตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 วันที่ 28 - 29
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี 

ไม่มี 
หมายเหตุ:            . 
            . 

EB 11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร 
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีมีแนวนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการส่งเสริม
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาให้ทุกหน่วยบริการ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ดําเนินการพัฒนาสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรีเป็น “หน่วยงานคุณธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ท่ี 426 /2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
   มี หลักฐาน คือ 
 เอกสารแนบ 11.1.1 คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ท่ี 426 /2559 ลงวันที่ 27 
ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
 เอกสารแนบ 11.1.2 บันทึกสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/7161 ลงวันที่ 
27 ตุลาคม 2559 นําส่งคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                

2) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามท่ีจะ
 ปรับปรุงการบรหิารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

                       มีการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน  2559  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และดําเนินการพัฒนาสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบุรีเป็น 
“หน่วยงานคุณธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป ตามอัตลักษณ์บุคลากรสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
“ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทํางานเป็นทีม” ให้สอดคล้องกับค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข MOPH และประกาศเป็น
นโยบาย “หน่วยงานคุณธรรม” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 กําหนดเครื่องชี้วัด/ค่าเป้าหมาย อัตลักษณ์บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  “ซ่ือสัตย์ สามัคคี 
มีวินัย ใจบริการ ทํางานเป็นทีม” และ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เป็นนายตนเอง (M) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (O) 
ประชาชนเป็นศนูย์กลาง (P) อ่อนน้อมถ่อมตน (H) และห้วงเวลาในการติดตามภายในระยะเวลา ๑ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 
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ขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

 
 

 กําหนดนวัตกรรม ได้แก่ การประเมิน ๔ ระดับ (ระดับ คปสอ. รพช. สสอ. และ รพ.สต.) ให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (O) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็ม
ความสามารถ เน้นการมีส่วนร่วมความมีวินัย และการทํางานเป็นทีมของบุคคลากรในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วัดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ หลังจากการประเมิน ๔ ระดับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานทีมี่
ผลงานดีเด่น และนําไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (เลื่อนระดับ) 

  มี หลักฐาน คือ 
                             เอกสารแนบ 11.2.1 บันทึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/7162 ลงวันที่ 
27 ตุลาคม 2559 เชิญคณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ประชุมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2559 
 เอกสารแนบ 11.2.2 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559   
                เอกสารแนบ 11.2.3 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
                 เอกสารแนบ 11.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
                 เอกสารแนบ 11.2.5  บันทึกสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/2183 ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2559 ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อรายงานผลการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานคุณธรรม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ให้ความเห็นชอบลงนามในประกาศนโยบาย “หน่วยงาน
คุณธรรม” สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนเสริมสร้างการบริหารและการพัฒนา 
“หน่วยงานคุณธรรม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนเครื่องชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดอัต
ลักษณ์บุคลากรสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทํางานเป็นทีม” ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เป็นนายตนเอง (M) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (O) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (P) อ่อนน้อม
ถ่อมตน (H) และแบบรายงานการประเมิน แก่กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน   . 
  เอกสารแนบ 11.2.6 ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เรื่อง นโยบาย “หน่วยงาน
คุณธรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
        เอกสารแนบ 11.2.7 แผนเสริมสร้างการบริหารและการพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 เอกสารแนบ 11.2.8 เครื่องชี้วัด/ค่าเป้าหมาย อัตลักษณ์บุคลากรสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี  “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทํางานเป็นทีม” และ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เป็นนายตนเอง 
(M) สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ (O) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (P) อ่อนน้อมถ่อมตน (H) และห้วงเวลาในการติดตามภายในระยะเวลา 
๑ ปี 
 เอกสารแนบ 11.2.9 บันทึกสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0032.001/7781 - 7782 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แจ้งการดําเนินงาน “หน่วยงานคุณธรรม” สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ต่อหน่วยงานในสังกัด 

 ไม่มี 
หมายเหตุ:                .
                .


