รายงานผลการกากับติดตาม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ก

คานา
ด้ว ย โรงพยาบาลหั ว หิน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาล และให้หน่วยงานในโรงพยาบาลปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวัง และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปธรร ม ทั้งนี้
จึงขอรายงานผลการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข

สารบัญ
คานา

ก

สารบัญ

ข

บทที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

1

บทที่ 2
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

6

-1บทที่ 1
แผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวหิน
ประจาปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ด้วย โรงพยาบาลหัวหิน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกั น ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไ ว้ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ”และตามแนว
ทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อเป็นการมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายคือ สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตดีขึ้น
การดาเนิ น การตามแผนบู รณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ล้ ว นเป็ น ไปตามนโยบายและทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 63 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อต้าน ชี้เบาะแส
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อให้
ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand)
5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อมุ่งสู่กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

-26. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
8. มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข 3 ป. 1 ค. (ปลู ก
จิตสานึก ป้ องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกั นการทุจริตให้ มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ

ค่านิยม
ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน
กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางการทางาน
1. กาหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ให้คนไทยมีสุขภาพดีตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล
3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์
4. สร้างความสามัคคีเพื่อให้บุคลากรโดยส่วนรวมมีความสุขเหมือนชื่อกระทรวง
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ค่านิยมองค์กร
เป็นนายตนเอง คือ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ทางานคิดพูด
อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
ค้นหาความรูสม่าเสมอ มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ เพื่อประโยชน์
ในงานราชการ เพื่อมนุษยชาติ

ใส่ใจประชาชน คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใส่ใจในประชาชน
อ่อมน้อมถ่อมตน คือ การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหา
ในยามคับขัน

-4วิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาพรวม
การดาเนินการในกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ที่ตอ้ งการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
เป้าหมายในภาพรวม
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบา ล ลาดับที่ 62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส เป้าหมายปี 2564 ร้อยละ 92

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานในหน่วยงาน
3. เพื่อปรับปรุงระบบ วิธีการทางานและการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส
และลดความเสี่ยงของการทุจริต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
5. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และเพิ่มมาตรการเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7
7. สร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต
กิจกรรม
โรงพยาบาลหัวหินและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดประชุมบูรณาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในด้านพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ประจาปี
งบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลหัวหิน มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลหัวหิน มีความรู้ความเข้าใจยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่
4. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. หน่วยงานมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพื่อส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ดีขึ้น
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลหัวหิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล
และให้ ห น่ ว ยงานในโรงพยาบาลปฏิบั ติงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ตามที่คาดหวัง
และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปธรรม
ดั ง นั้ น ในการด าเนิ น งานป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม
ต้องบูรณาการและอาศัยการมีส่วนรวมจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติและดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง

-6บทที่ 2
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1. โรงพยาบาล
ได้กาหนดจัดตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ วัดชี้วัดที่ K.22 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
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-๗2.
ต่อสาธารณชน ดังนี้

ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ดของโรงพยาบาลหั ว หิ น ได้ ประกาศเจตจ านงสุ จ ริตของผู้ บริห าร

2.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลหัวหิน ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ร่วมต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564

-82.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ

-๘๒.๒ โรงพยาบาลหัวหิน ประชุมครั้งที่ ๓/2564 ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ๒
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

2.3 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลหัวหิน ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)” บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน

-๙3. โรงพยาบาลหัว หิน จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
โรงพยาบาลหัวหินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

/๔. โรงพยาบาล…

- ๑๐ ๔. โรงพยาบาลหัวหิน ได้กาหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน โดยจัดทา
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อออกมากาชับ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตาม พร้อมทั้งถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด จานวน 6 ประกาศ ดังนี้
๔.1 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
๔.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
๔.3 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิน
๔.4 ประกาศโรงพยาบาลหัว หิ น เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิ นบนประเด็น
การเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔.5 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
๔.6 ประกาศโรงพยาบาลหั ว หิ น เรื่ อ ง มาตรการแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการรั บ
ส่ ว นแถมพิเศษ ส่ ว นชดเชย ส่ ว นสนั บ สนุน หรือส่ ว นอื่นใดเพิ่มเติ ม จากที่ห น่ว ยงานของรัฐ กาหนดไว้ใ น
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

