บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ โทร. 0-5477-8066
ที่ นน 00๓๒.301/482
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ฯ ประจาปีงบ พ.ศ. 2561

.
.
.

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ตามตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 60 ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
(ร้อยละ 90) ซึ่งโรงพยาบาลบ่อเกลือเป็นหน่วยงานเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการประเมิน ITA และตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ EB 10 กาหนดให้หน่วยงานต้อง
ด าเนิ น การด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงาน จะต้ อ งวิ เ คราะห์ แ ผนป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของหน่ ว ยงานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และต้ อ งจั ด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีง บประมาณ พ.ศ.
2561 (เอกสารหมายเลข 1)
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ ได้จัดทา รายงานผลการวิเคราะห์การ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และนาผลการวิเคราะห์มา
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่เ สนอมา
พร้ อมนี้ และเมื่อ ได้รั บอนุมั ติแ ล้ว ขออนุ มัติ เผยแพร่ ร ายงานผลการวิ เคราะห์ การด าเนิ นการป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพิมพิไล ช่างทอง)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ความเห็นผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
- อนุมัติ/ดาเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
(นายสหภาพ ตาดี)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลบ่อเกลือ มิได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบ่อเกลือโดยตรง แต่เป็นการปรับใช้จากแผนตรวจสอบและควบคุม
ภายใน ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ และเพิ่มกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ ดังนี้
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ
1.1 โครงการอบรม การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้า นการเงินการคลัง ประจาปี
2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การเงิ น การคลั ง เพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อป้องกันความเสียหาย การทุจริต ทรัพย์สินของทางราชการ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเรื่ องระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ย ง ของ
โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจาปี 2560 โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อ ให้ผู้บริห ารของหน่วยงานและเจ้ าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจในการวางระบบควบคุมภายในที่ถูกต้องรวมทั้งตะหนัก และเห็นความสาคัญ
ต่อการใช้ประโยชน์ของระบบควบคุมภายใน
1.3 โครงการอบรมแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน
ในสังกัด โรงพยาบาลบ่อเกลือประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4 โครงการอบรม สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต
1.5 โครงการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ประจาปี พ.ศ. 2560
2. ผู้บริหารประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่ง ใสของโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้บริหารเจ้าหน้า ที่
ในหน่วยงานร่วมกัน ประกาศเจตจานงสุจริต โดยให้คามั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลบ่อ
เกลือ

ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล
บ่ อ เกลื อ โดยตรง จึ ง ท าให้ ก ารส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และการป้ อ งกั น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ฯ
ยังไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. การให้ความรู้ และการดาเนินกิจ กรรม/โครงการ บางส่ว นยัง เป็นนามธรรมขาดการมีส่วนร่ว ม
แสดงออกทางความคิด และเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ได้ เนื่องจากปัญหา
ในเรื่อง งบประมาณการดาเนินโครงการ

-2-/3.กฏหมาย...
-23. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในช่วง
ของปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อเสนอแนะ
1. จัด ทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ ของ โรงพยาบาล
ท่าวังผา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๒. ควรจัด โครงการที่ เกี่ ยวข้อ งในด้ านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม และขยาย
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือได้เข้าร่วมทุกคน
3. ควรจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ
4. มุ่ งเน้น การปลูก ฝั งจิ ตส านึ กภายในแก่เ จ้า หน้ าที่ ปรับ ฐานความคิด ในการดารงตนให้ สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
5. เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เกิดการตระหนักถึง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น มีข้อกฎหมาย และกรณีตัวอย่าง เพิ่มมากขึ้น จึง ควรปรับปรุง คู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ลงชื่อ.......................................................ผู้วิเคราะห์
(นางสาวพิมพิไล ช่างทอง)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ.......................................................ผู้วิเคราะห์/ผู้สรุปผลการวิเคราะห์
(นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย
สาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการ
ปลู ก ฝั ง ให้ ค นไทยไม่ โกง มีทั ศ นคติแ ละค่ านิ ย มที่ไ ม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ตคอร์ รั ปชั่ น การไม่ รับ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหาร
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย
และการลงโทษผู้ที่กระทาความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้ บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสานึกต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้งมีความพึ งพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 ตลอดจนกรอบยุทธ์สาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้
แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดย
มุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ การขั บ เคลื่อ นการด าเนิ นมาตรการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาล
บ่อเกลือ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โดยสอดคล้ องกับ แผนแม่ บทการป้อ งกั น ปราบปรามการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบ่อเกลือต่อไป
กรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อ
เกลือ พ.ศ. 2561
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การ
ป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)
ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)
4. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณะสุข ระยะ5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อมุ่งสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต”
และ
เป้าหมายผลการประเมิน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
5. แผนแม่ บ ทการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564)
ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย

-2เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในสังกัด โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการดารงชีพอย่างพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดี
3. เพื่อพัฒนาให้ระบบราชการปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มีความตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม
กฎหมายและกฎแห่งกรรม
4. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาล
บ่อเกลือ ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างรากฐานวัฒนธรรม ปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สามเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

