รายงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริตภาครัฐของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่า มีปัจจัยสนับสนุนโดยผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสาคัญ
กับการดาเนินงาน ได้กาชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในกากับให้มีการดาเนิน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ 25๖๐ ทาให้การดาเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดโดย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสานึกการต่อต้านการทุ จริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนและการรักษาประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ การให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน และ
การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก ปลุกปรับเปลี่ยนฐานความคิด โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ าหน้ าที่ ข องส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวัด ชลบุ รี ท าให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั งหวัด ชลบุ รี ป ฏิ บั ติ ร าชการได้ อย่ างถูก ต้ องตามระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐๐ คน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ และ ๔ บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายและ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ การสร้างความ
เข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน ทาให้
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณ ธรรม
นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกบการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง ได้มีการบูรณา
การร่วมกันระหว่าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(One Stop Service) กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ และ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
ยังไม่ได้มีการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ได้แก่ การอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่
การดาเนินงานมีความจากัดเรื่องงบประมาณและสถานที่ทาให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีจานวนจากัด มี
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐๐ คน
แต่ถึ งอย่ างไรก็ต ามในการดาเนิ น งานจะต้อ งมีก ารปรับ กระบวนการดาเนิ น งานให้ ทั น ต่อ การ
เปลี่ย นแปลงอยู่เสมอๆ เพราะรูป แบบการทุจริตก็มีการพั ฒ นาและซับซ้อนมากขึ้นตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี โดย
ระดับหน่วยงาน เน้นที่การปรับระบบการทางาน โดยให้มีการใช้ดุลยพินิจให้น้อยที่สุด ให้มีความ
ชัดเจนโดยตีความให้น้อยที่สุด ประกอบกับถ้าส่วนราชการมีโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ งบประมาณมากใน
การด าเนิ น การ ควรน าระบบการตรวจสอบภายในหรือภายนอกมาใช้ ตั้งแต่เริ่ม โครงการ ระหว่างด าเนิ น
โครงการ และสิ้นสุดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจมีขึ้น
/ระดับตัวบุคคล...

-๒ระดับตัวบุคคล เน้นไปที่การปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมให้ลึกไปจนถึงนิสัย เพื่อ
สร้าง ศักดิ์ศรีและคุณค่า ของชีวิตโดยกาหนดกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การสร้าง จิตสานึก
การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ปัญหาอุปสรรค
1.ปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าบางกรณีไม่มีมูลความจริง หรือบางกรณีเป็นการกลั่น
แกล้งบุคคลอื่น หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ทาให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และกระทบ
ต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการดาเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในปีต่อไป
สาเหตุของปั ญ หาการทุจริตในระบบราชการ ที่ พบในส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรีและ
หน่วยงานในเครือข่ายสามารถจาแนกได้เป็น 5 ด้าน คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ งบประมาณ
รายจ่ายของรัฐเป็นสิ่งล่อใจ ผู้มารับบริการซื้ อความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรายได้ไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายและผู้มารับบริการวิ่งเต้นเพื่อให้ ได้ครอบครองทรัพยากรที่มีจานวนจากัด 2) ด้าน
ระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาบกพร่องไม่กากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวินัย ทาให้เกิดการทุจริต
และการขาดดุลแห่งอานาจในการบริหารราชการทาให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้
ง่ายรวมทั้งการเกรงใจและเกรงกลัวผู้บังคับบัญชา ใช้ อานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ศึกษาและปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 3) ด้านสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ขาดธรรมประจาใจ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุจริตแล้วไม่ถูกจับจึงเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชั้ นผู้น้อยทาตาม
สังคมไทยเน้นวัตถุนิยมมากกว่า ความดีงาม ศีลธรรม เงินคือสิ่งที่เป็นคุณค่าของสังคม เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ทางด้านอุปโภค บริโภค จึงต้องดิ้นรนด้วยวิธีการทุจริต 4) ด้านกฎหมายและวิธีพิจารณา ได้แก่ การลงโทษทาง
วินัยมีความยุ่งยากในการหาพยานหลักฐาน เพราะมีระเบียบขั้นตอนมากมายในการสอบสวน การพิสูจน์การ
ทุจริตฯ ต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจน ซึ่งยากแก่การพิสูจน์
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้มีความรัดกุมมาก
ขึ้น จึงจาเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนากระบวนงานภายในซึ่ง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของทั้งระบบ ควรมีทงั้ ในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้
ระยะสั้น ควรปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการข้าราชการให้เหมาะสม มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่รัฐกาหนดมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงวิธีการทางานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น (ควรมี
การประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงาน) ป้องกันหรือ กาจัดการผูกขาดและการใช้ระบบอุปถัมภ์
ผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เปิดเผย ขั้นตอนการทางานของ
หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างอุดมคติและจิตสานึก ให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเอง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เช่น การแสดงเจตจานง
บริสุทธิ์ของผู้บริหารในระดับต่างๆ และประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับรู้ เข้าใจ และเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
/ระยะยาว...

-๓ระยะยาว ควรยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษ
ผู้กระทาผิด ที่ชัดเจนและเป็นธรรม จัดตั้งองค์กรอิสระภายในเพื่อมาตรวจการทางานของหน่วยราชการ มี
ระบบ คัดเลือกผู้บริหารหรือบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการอบรมบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานให้มี
ความรู้ ซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรม และปลูกฝังจิตสานักและสร้างศรัทธาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบบนพื้นฐานแห่งจริยธรรม คุณธรรม ยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (ควร
มี ก ารอบรมธรรมะพั ฒ นาจิ ต หลั ก คิ ด ในการท างาน และ อบรมเรื่อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น) แนวทางการ
เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ดั งนี้ ระยะสั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรสอดส่ อ งดู แลเรื่อ งการทุ จ ริต และต้ องเป็ น ตั ว อย่ างที่ ดี ควรยกย่ อ ง
เจ้าหน้าที่ ที่มีความประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต และควรนามาตรการในการปลูกฝังทัศนคติและ
อุดมการณ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม ระยะ
ยาว ควรเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนาทางด้านจริยธรรม
คุณ ธรรมของเจ้ าหน้ าที่ ในทุ กระดับ (ควรมีการคัดเลื อกคนดีศรีส าสุ ข เพื่ อเป็ นตัว อย่างและส่ งเสริมคนดีใน
หน่วยงาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มิใช่มุ่งพัฒนาเฉพาะผู้ปฏิบัติด้านเดียว

