รายงานผลการกากับติดตาม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ก

คานา
ด้วย โรงพยาบาล
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาล และให้หน่วยงานในโรงพยาบาลปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวัง และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จึง
ขอรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 2565

หลักการและเหตุผล
ด้วย โรงพยาบาล
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกั น ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริย ธรรมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด 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 สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตดีขึ้น
การดาเนิ น การตามแผนบู รณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ล้ ว นเป็ น ไปตามนโยบายและทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 หมวด 5 หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามมาตรา 63 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อต้าน ชี้เบาะแส
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับ
สมดุ ล และพัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ เพื่อมุ่ งสู่ การเป็น ประเทศที่มีค วามมั่ นคง มั่ง คั่ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อให้
ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand)
5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อมุ่งสู่กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
/7. นโยบาย...

-27. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
8. มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข 3 ป. 1 ค. (ปลู ก
จิตสานึก ป้ องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
9. กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการขยายเวลาการบังคับใช้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ให้ขยายใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
วิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาพรวม
การดาเนินการในกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐ บาล ยุท ธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
เป้าหมายในภาพรวม
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2565 หมวด Governance Excellence
(บริหารจั ดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบ าล) แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ระดับการแสดงผล ระดับจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 92
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานในหน่วยงาน
3. เพื่อปรับปรุงระบบ วิธีการทางานและการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
5. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ส่ งเสริ มและสนับ สนุนให้บุคลากรในสั งกัดยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มมาตรการเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 มาตรา 103
มาตรา 103/7
7. สร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต
/กิจกรรม...

-3กิจกรรม

/ผลที่...

-4ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
2. บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลหัวหิน มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. บุ คลากรในสั งกัด โรงพยาบาลหั ว หิ น มีความรู้ความเข้าใจยึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
4. บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลหัวหิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
5. หน่วยงานมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพื่อส่งผลให้ประเทศไทย
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ดีขึ้น
บทสรุป
แผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริต โรงพยาบาลหั ว หิ น ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2565 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาล และให้หน่วยงานในโรงพยาบาลปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่
คาดหวัง และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปธรรม
ดังนั้น ในการดาเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
ต้องบูรณาการและอาศัยการมีส่วนรวมจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติและดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง

-5บทที่ 2
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1. โรงพยาบาล
ได้กาหนดจัดตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัดที่ K22. ร้อยละหน่วยงานที่ดาเนินการพัฒนาสาเร็จ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
2. จัดทาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
ประจาปีงบประมาณ 2565
3. จัดทาผังควบคุมกากับการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจาปีงบประมาณ 2565
4. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล
ได้ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
ดังนี้
1. ประกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร ““โรงพยาบาลหั ว หิ น ร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต
(MOPH Zero Tolerance)” ประกาศ ณ 25 พฤศจิกายน 2565
2. ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร “แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”
5. โดยจัดทาประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อออกมากาชับ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จานวน 6 ประกาศ ดังนี้
5.1 ประกาศโรงพยาบาลหั วหิน เรื่อง การให้ และรับของขวัญของข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
5.3 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5.4 ประกาศโรงพยาบาลหัว หิ น เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิ นบนประเด็น
การเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
5.5 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ
กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
5.6 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
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6. โรงพยาบาล
จัด ทาแผนปฏิ บัติ การส่ งเสริ ม คุณ ธรรมของชมรมจริ ยธรรมของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7. จัดทาคู่มือ ดังนี้
7.1 คู่มือปฏิบัติการการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.2 คู่มือปฏิบัติการการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
7.3 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
7.4 คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

