ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ภายใต้แนวคิด "สาธารณสุขสระแก้วใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH-SK Together Against Corruption)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
…………………………………………………………
ข้าพเจ้า/ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า/จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ/อันได้แก่/
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /และการปกครองระบอบประชาธิปไตย/อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
/จะเป็นคนดีมีคุณธรรม /ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ /ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต /เป็นหลักสำคัญมั่นคง
/ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ /และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ /มีจิตสำนึกที่ดี /รับผิดชอบต่อหน้าที่/ ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ /ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม /และไม่เลือกปฏิบัติ /ตามหลัก
ธรรมาภิบาล /กล้าตัดสินใจ /และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม /ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน /
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ /คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน /มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว /มีจิต
สาธารณะ /ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ /บนความทุกข์ยากของประชาชน /ตามค่านิยมในการ
บริหารงาน /อันได้แก่/ ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ /ตรวจสอบได้ โปร่งใส /มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน
/กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง /รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม /ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ/และ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข /เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี/และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ/
และปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน /ได้แก่
1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข /ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อ จัดหา /และ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2. ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน/และแก้ปัญหาการล่วงละเมิด/หรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน
3. สร้างจิตสำนึก ภายใต้แนวคิด /“จิตพอเพียงต้านทุจริต” /หรือโมเดล “STRONG”/ โดยใช้
พันธะสัญญาร่วมกัน คือ/ “สาธารณสุขซื่อสัตย์ /โปร่งใส /ตื่นรู้/ สู้ทุจริต /จิตพอเพียง”
และขอถวายสัจ วาจาว่า / จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุค ลบาท /สืบสานพระราช
ปณิธาน/รักษา/ต่อยอดศาสตร์ ของพระราชาผู้ทรงธรรม /ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง/ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ / ยืน เคียงข้า งสุจริตชน / เพื่อความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน /ของ
ราชอาณาจักรไทยสืบไป

ต.ค.
พ.ย.64
-

พ.ย.

ธ.ค.

จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565
จัดทําคําสั่งแตงตั้ง คกก.ตรวจสอบภายใน
และภาคีเครือขายผูตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัดและอําเภอ
จัดทําแผนตรวจสอบประจําป (Audit Plan)

ธ.ค.64

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
ก.พ.65

ม.ค.-เม.ย.65

คกก.ตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัด ออกตรวจสอบภายใน
รอบที่ 1/2565

คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ
ออกตรวจสอบภายในตามแผนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2565

- แจงแผนและแนวทางการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ใหหนวยรับตรวจทราบ
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ จัดทําแผน
การตรวจสอบ สงให สสจ.สระแกว
- ประชุม คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขายผูตรวจสอบภายในระดับ
อําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.65
หนวยรับตรวจรายงานผลการแกไข
การตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2565

พ.ค.65
เม.ย.65

คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รายงานผล
คกก
การ
การตรวจสอบภายในรอบที
่ 1/2565
ให นพ.สสจ.ทราบ
นพ
เพื่อพิจารณาสั่งการ

-

คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ รายงานผล
การตรวจสอบภายในให นพ.สสจ.ทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
ออกตรวจสอบภายใน รอบที่ 2/2565

มิ.ย.--ส.ค.65
-

หนวยรับตรวจรายงานผลการตรวจสอบภายในรอบที่
2/2565 (มิ.ย.65)
คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในรอบที่ 2/2565 ให นพ.สสจ.ทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการ (ก.ค.65)
สรุปและถอดบทเรียนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส.ค.65)

MOIT1-MOIT5
ไตรมาส 1 แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ

ต.ค.

พ.ย.
พ.ย.64

ธ.ค.
-

MOIT1-MOIT23
ไตรมาส2 ร้อยละ 82

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

MOIT1-MOIT23
ไตรมาส3 ร้อยละ 87

พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

MOIT1-MOIT23
ไตรมาส4 ร้อยละ 92

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ITA ระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอาเภอจัดทาคาสั่งคณะทางานจัดทาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT)
ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน ITA ระดับจังหวัด (30 พ.ย.64)

ธ.ค.64

- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด สสจ.สระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 ธ.ค.64)
- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1

ม.ค.-มี.ค.65

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 2
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ไตรมาส 2

มิ.ย.65

- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3

ส.ค.-ก.ย.65

- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปถอดบทเรียน ITA
ระดับจังหวัด

