แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี 1 กันยายน 2565
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT17 การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ภายใน 31 สิงหาคม 2565)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓3.117.011/ 143
วันที่ 1 กันยายน 2565
เรื่อง รายงานผลการกากับติดตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
การดาเนินการ
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หัวข้อ MOIT17 กาหนดให้ หน่วยงานมีรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ( 31 สิงหาคม 2565)
2. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อเสนอ
ในการนี้ งานนิ ติ ก ารได้ ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ การและป้ องกั นการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อร้องเรียนจานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1.ร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอบฆ่าเชื้อพลาสมา โยสานักงานตรวจเงินแผ่น
2.ร้องเรียนเรื่องการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
3.ร้องเรียนเรื่องเครื่องดูดควันในโรงอาหารชารุดบกพร่อง
4.ร้องเรียนเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ มีลักษณะเป็นการทุจริตหรือไม่
งานนิติการได้ดาเนินการตอบข้อร้องเรี ยน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามระเบียบ
จึงขออนุญาตรายงานการกากับติดตามแผนฯ และขออนุมัติเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หากเห็นชอบโปรดลงนามบนเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นิติกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ว่าที่รอ้ ยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

1

รายงานการกาก ับติดตาม
การดาเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการ
ป้องก ัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมช
ิ อบ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565

2

คานา
ด้ ว ยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ที่กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกใน
การรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนโยบาย
คณะรั ฐ มนตรี รวมถึ ง แผนแม่ บ ทการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตสานึก
ป้องกัน ปราบปรามสร้างเครือข่าย) เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบไตรมาสที่ 4 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินตามแนวปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลดาเนินการที่สาเร็จ เพื่อสามารถเป็นโอกาสพัฒนา
และรายงานต่อผู้บริหารรับทราบต่อไป จึงได้จัดทารายงานการกากับติดตามและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นขึ้น

งานนิติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้จัดทา
พุทธศักราช 2565

3

สารบ ัญ
เรือ
่ ง

หน้า

คำนำ
บทที่ 1.แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โรงพยำบำล 50 พรรษำฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4

บทที่ 2.รำยงำนกำรกำกับติดตำมและปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตโรงพยำบำล 50 พรรษำฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

บทที่ 3.แบบรำยงำนกำรกำกับติดตำมและปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 12
และปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
ภำคผนวก
ขึ้นตอนปฏิบัติกำรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง
บรรณำนุกรม

4

บทที่ 1

5

บทที่ 2

รำยงำนกำรกำกับติดตำมและปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตโรงพยำบำล 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

6

รำยงำนกำรกำกับติดตำม
กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
โรงพยำบำล 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1. ควำมเป็นมำ
ด้วยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561-2565) ที่กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนโยบายคณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนแม่บท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602565) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามสร้างเครือข่าย)
เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่ขยายระยะเวลาการใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวั นที่ 2 มกราคม 2563 ได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ คื อ
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corrubtion Perceptions Index : CPI ) สูงกว่า ร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์
6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยะระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corrubtion Perceptions Index : CPI )
ของประเทศไทย
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่ ว ยงานขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่ บทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่
30 กันยายน 2565 (ตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564) แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และแผนงานบู ร ณาการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ต่ ล ะระดั บ สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และยกระดั บ มาตรฐานจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมของ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในทุกมิติ
3. กำรกำกับติดตำมโดยหัวหน้ำกลุ่มงำน
1.วางรากฐานทางความคิดของบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรต้องก้าว
ข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และการเพิกเฉยต่อการทุจริต เจตจานงของผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ทุกคนต้องร่วมกันทาให้องค์กรสะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้การป้องกันการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมในทุกมิติภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
2.เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน บุคลากรมุ่งต่อต้านการทุจริต
4.เพื่อความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม
5.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6.เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาใช้จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กาหนดตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2565 นั้น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564)
ที่ขยายระยะเวลาการใช้ต่อไปจนถึงวันที่
30
กันยายน
2565
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
และเชื่อมโยงกับแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างระบบ
คิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking) คุณธรรม
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เชิงสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม
สาธารณสุข

และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรกระทรวง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
มุ่งเน้นการกาหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน(Thailand 4.0) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการ
พัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนาการพัฒนา”สร้าง
“องค์ กรคุ ณธรรม” ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลในเชิ ง ประจั ก ษ์ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น กระทรวงคุ ณ ธรรม
(MoralMinistryofPublicHealth) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรม
ของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ กตัญญู
พบประเด็นความเสี่ยงดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข

1. การให้/รับของขวัญ จากผู้ ให้ปฏิบัติและพิจารณาในการให้/รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดตาม
มาติดต่อราชการ
แนวทางที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
หรื อเอื้ อ ให้ ผู้ อื่ น แส วงห า
ผลประโยชน์

ให้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

3. การลาพั ก ผ่ อ น หรื อ ลา ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดาเนินการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่
ป่ ว ย แ ต่ ไ ม่ ยื่ น ใ บ ล า ต า ม ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
ระเบียบ หรือกรณีลาป่วยแต่
ไม่ได้ป่วยจริง
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4. บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแผร่ประชาสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ รณรงค์ภายในหน่วยงาน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การขาดจิต ส านึ ก ร่ ว มกั น จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ในการเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทน รณรงค์ภายในหน่วยงาน
ต่อการทุจริต
3.2 การบริหารจัดการตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบาย ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติ
ส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลาเอียง
2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก
คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าทีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อ นให้มากที่สุดโดยเฉพาะ
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื้อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่
4. ปัญหำและอุปสรรค
1) บุคลากรบางสวนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ององค์กรคุณธรรม
2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีให้พบเห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่บุคลากรไม่เห็นว่าเป็นความผิด แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติและเล็กน้อยส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม
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5. ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
1) ปรับปรุงนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะเกิดการ
ใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2) ควรให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ด าเนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ หากพบเห็นปัญหาควรหารือทาความเข้าใจร่วมกันก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และดาเนินการตามระเบียบต่อไป
3) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้เกี่ยวกับด้านระเบียบและกฎหมายที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบและให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับด้านการป้องกันการ
ทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน
5) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6) เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานโดย
แสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
7) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปราบปรามการทุ จ ริ ต ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มุ่ ง เน้ น
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต และให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา เพื่อลดจานวนคดีการทุจริต มีการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริต ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
8)เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
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บทที่ 3
แบบรายงานการกาก ับติดตามและปฏิบ ัติตาม
แผนปฏิบ ัติการป้องก ัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงานการกากับติดตามและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อแผน

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2565

เหตุการณ์ความเสี่ยง
1.มีเรื่องร้องเรียนการ
ดาเนินการสอบคัดเลือก
บุคลากรในหน่วยงาน

มาตรการ/แนวทาง/การแก้ไข
-ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ และชี้แจง
ตอบผู้ร้องเรียนให้ทราบการดาเนินการที่ได้ทาตาม
ระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกขั้นตอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง
2.เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัด
จ้างโดยสานักงานตรวจเงินแผ่น
เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

มาตรการ/แนวทาง/การแก้ไข
-ประสาน สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เตรียม
เอกสาร และพร้อมให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
หน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง
มาตรการ/แนวทาง/การแก้ไข
3.มีเรื่องร้องเรียนการจัดซ้อจัด -ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ และชี้แจง
จ้างเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
ตอบผู้ร้องเรียนให้ทราบการดาเนินการที่ได้ทาตาม
ระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกขั้นตอน
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ขั้นตอนปฏิบัตกิ ำรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรประกำศเผยแพร่
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม พรบ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
2.2 เผยแพร่ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เผยแพร่ในเวปไซต์กรมบัญชีกลาง(E-GP)
2.2.2 เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน

ระยะเวลำ

จุดควบคุมควำมเสี่ยง

1.วันทาการนับถัดจาก 1) Print screen จากเวปไซต์
วันที่ได้รับอนุมตั ิ
ของกรมบัญชีกลาง
ประกาศประกวดราคา
2) Print screen จากเวปไซต์
จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

2.2.3 ปิดประกาศเผยแพร่ในที่หน่วยงานจัดไว้
โดยเปิดเผย เช่นกระดานข่าวประชาสัมพันธ์

3) รายงานการปิดประกาศของ
เจ้าหน้าที่
4) ภาพถ่ายการปิดประกาศ

2.3 จัดทารายงานปิดประกาศฯ เผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด
จากวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศประกวด
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

1) บันทึกเสนอรายงานการปิด
ประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นพ.สสจ.,ผอก.รพ.,สสอ.)
พร้อมแนบเอกสารตาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

ข้อ 2.2
2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการประกวดราคา

1. วันทาการ นับถัด 1) รายงานการปิดประกาศของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่
2.4.1 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ซื้อของหรือ จากวันที่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่
สั่งซื้อสั่งจ้าง
รายชื่อผู้รับเอกสาร แล้วแต่กรณี
2) ภาพถ่ายการปิด-ปลด
ประกาศ
2.4.2 ประกาศเผยแพร่ชื่อผูช้ นะการประมูล
(3 รายชื่อเรียงตามลาดับ หรือมีผู้เสนอราคา
รายเดียว แล้วแต่กรณี)
2.5 จัดทารายงานการปลดประกาศเผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

3. วันทาการ นับถัด
จากวันลงนามใน
สัญญา

1) บันทึกเสนอรายงานการปลด หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
ประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
พร้อมแนบเอกสารเอกสารตาม
ข้อ 2.2 และข้อ
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บรรณานุกรม
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ (2565),แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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