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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวง
กว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่าง
มาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม เพื่อร่วมกัน พัฒ นาปรับ ปรุงระบบ การบริห ารจัดการ และการพัฒ นาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบในส่ ว นราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้ น การสร้างธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกั ดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์
กาหนดไว้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ ความเสี่ ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในหน่วยงาน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในหน่วยงาน ได้แก่ การไว้วางใจ การเชื่อ
ใจ การไม่ติดตามตรวจสอบ รวมถึงการไม่มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มงวด รัดกุม การปล่อยปะละเลย การไม่ใส่ใจ
และเห็น ว่าไม่ใช่ธุระของตนเอง ไม่อยากเข้าไปยุ่ง แม้ว่าโดยหลั กการแล้ วการการให้ ความอิสระในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริห าร มีวัตถุป ระสงค์สาคัญเพื่อให้ บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการอย่าง
รวดเร็ว สะดวกมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้ แนวโน้มของการทุจริตในหน่วยงาน เพิ่มมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนของหน่วยงาน จาแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ของผู้ควบคุม ผู้บริหาร
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมีและอิทธิพลของตัวบุคคล
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตในองค์กรสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ พบว่า
ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย
กฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ ทุจริต
ในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความ โปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้น จึง
มีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ สิทธิ
ในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง การซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ
5) การได้รับ...

-25) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จ ะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทาง
เพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคน
ที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดย
ไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั งที่ นั บ วั น ยิ่ งจะทวี ค วามรุ น แรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลาดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดง ให้
เห็ น ถึ งความพยายามในการปราบปรามการป้ อ งกั น การทุ จริต ไม่ ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546
การจั ดตั้งองค์กรตาม รั ฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้ จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มี
แนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน พื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้ สังคมไทยยึดติดกับ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต คอรัปชั่น
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุ กภาค ส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่ งผลให้ การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ ได้กล่ าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม ศักยภาพ
ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน ประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับ การประเมิน ดัชนี การรับ รู้การทุจ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ น อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑…

-3ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและ
หน่วยงานในกากับ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
ตลอดจน เป็ น การวางรากฐานในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต ของส านั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด ชลบุ รีและ
หน่วยงานในกากับอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่ งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่ ของส านัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด ชลบุ รีและหน่ว ยงานในกากับ มีความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิ ยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานใน
กากับปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒...

-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ เสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ กับองค์กรทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่า งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
และหน่วยงานในกากับ กับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน” เพื่อดาเนินการจัดระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ ตลอดจน
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและ
หน่วยงานในกากับ จากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่ วนร่ว มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุ จริตหรือประพฤติมิช อบใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภ าคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญ หาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มคี วามสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง สร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีป ระสิทธิภ าพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชนให้ มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ...

-5มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ ที่มีพันธกิจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่ว ยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้ ห น่ ว ยงานในส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด ชลบุ รี แ ละหน่ ว ยงานในก ากั บ สร้ างระบบการ
ตรวจสอบการบริหารราชการ เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้ างกลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ างส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละหน่ ว ยงานในก ากั บ กั บ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรีและ
หน่วยงานในกากับ กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นสังคมคุณธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒ นาสมรรถนะและขีด ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ เกิดความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ควบคู่กันไป โดยให้ คุณธรรมนาการพัฒ นา สร้า งสังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิ ชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการ
ปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการสร้างคุณธรรมนาการพัฒนา
1.1 กาหนดให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับ การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม
ทั้งในและนอกหน่วยงาน
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
การถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น การขั บ เคลื่ อ นด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และการส่ งเสริ ม
คุณธรรม บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ จึงได้ตระหนักและ
ให้ความส าคัญ กับ การบริห าร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒ นธรรมสุจริตให้ เ กิดในสั งคมอย่างยั่งยืน จึงได้
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3.วัตถุประสงค์...

-63. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงาน
ในกากับ
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของบุคลากรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและ
หน่วยงานในกากับ
3) เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่ว นร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือ ข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการ ของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
4. เป้าหมาย
1) เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่มีจิตสานึกและ
ความตระหนั กในการปฏิบั ติห น้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ มารับบริการ ปราศจากการก่อให้ เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
และหน่วยงานในกากับ ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ รวมถึงภาคีเครือข่ายมีจิตสานึกรัก
ประเทศของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการ ทุจริต (Anti-Corruption) จากการ
ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
และชีวิตประจาวัน
2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ สามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่จิตสานึก
รักประเทศ อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
๕.สานักงาน...

-๗5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ มีแนวทางการบริหารราชการที่ มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็น หน่วยงานต้นแบบ ด้านการ
ป้องกัน การทุจริต อันจะส่งผลให้ป ระชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

-๘-

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๒
ผลการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2562
1.ปลูกจิตสานึก
1.อบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 1.ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ค่านิยม คุณธรรม
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จริยธรรมและสร้างวินัย
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
แก่บุคลากรในสังกัด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรการประกวดคนดีศรีสาธารณสุขและ คุณธรรม จริยธรรม
การคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล (สาขาผู้บริการ
ทางสังคม)

2.รวมพลังแผ่นดิน
1.จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ป้องกันและปราบปราม และรับเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและ
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1.จานวนช่องทาง การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
การทุจริต

2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2.จานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.จานวนครั้งที่จัดพิธี

3.พิธีแสดงเจตนารมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร

ผลการดาเนินงาน
จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสุดสุข ชัน้ 5 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรีมผี ู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 150 คน และมีความรู้ ความเข้าใจ
ผ่านเกณฑ์จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 90
มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี้
๑.จัดประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประกวดเรื่องเล่า เพื่อคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและเครือข่าย
ระหว่างวันที่ จานวน 80 คน
๒.จัดเวทีคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล (สาขาผู้ให้บริการทางสังคม) มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๒๐ คน
1.ติดต่อด้วยตนเองที่จังหวัดศูนย์ดารงธรรมทุกอาเภอ/จังหวัดชลบุรี
2.ร้องเรียนทาง www.cbauditor.com
3.หมายเลขโทรศัพท์ 038-93-2450
4.สายตรงผู้บริหาร 081-839-9294
๕.กลุม่ งานนิติการ 038-93-2470
๖.กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 038-93-2486
๗.กลุม่ งานประกันสุขภาพ 038-93-2487
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากลกับส่วนราชการต่างๆของ
จังหวัดชลบุรีเป็นประจาทุกปี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดพิธีแสดงเจตนารมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในวันประชุม กวป.ครั้งแรกของปีงบประมาณ

-๙ยุทธศาสตร์
3.เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1.การจัดระบบการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันปัญหาการทุจริต
2.ตรวจสอบ ควบคุม กากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1.ร้อยละของส่วนราชการมีการ
จัดระบบการควบคุมภายใน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีการจัดระบบควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระกรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๐ ครบ
ทุกหน่วยงานย่อยคิดเป็น 100%
2.ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามแผนตรวจสอบภายใน
ได้จัดทาแผนการตรวจสอบ ด้าน OFC จานวน 142 หน่วยงาน และซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของจังหวัด ได้ดาเนินตรวจสอบ
ครบถ้วนตามแผนงาน
3.จานวนเจ้าหน้าที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงแนวทางในการตรวจสอบภายในให้กับ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในทุกระดับของสานักงานสาธารณสุข
ภายใน
จังหวัดชลบุรี มีคณะกรรมการเข้าร่วมอบรมรับฟังการชี้แจงและประชุม
กลุ่มย่อย จานวน 148 คน

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ให้ความสาคัญและกาชับหน่วยงานในกากับให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทาให้การดาเนิน
กิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ปัญหาอุปสรรค
1) ปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าบางกรณีไม่มีมูลความจริง หรือบางกรณีเป็นการกลั่นแกล้งบุคคลอื่น หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว
ทาให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และกระทบต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ และคิดว่าระบบการควบคุมภายในจะเกี่ยวกับการควบคุมทางด้านการเงิน เท่านั้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ควรต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. สานักงานคลังจังหวัด และ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในพื้นที่ให้มากขึ้น
เพื่อสบับสนุนการดาเนินงาน ทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงานในกากับของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะหน่วยงานระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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ส่วนที่ ๓ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์: 1.เพื่อยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันสถานการณ์
2.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
3.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสรวมถึงกากับติดตามการนาผลการประเมินไปสู่การ
ทบทวนการดาเนินงานของหน่วยงาน
โครงการ/ กิจกรรม

๑.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กิจกรรม : 1.พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
1.1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับ รพ.และ สสอ.
1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน EB ตามแนวทางที่ ศปท.กาหนด
1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน ITA
1.4 มอบรางวัลเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2.ปลูกจิตสานึกและพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
2.1 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ สสจ.ชลบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม(ข้อบังคับสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ.2560)
๓.อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณ

25,000

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

1.ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
180 คน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ธค.62 –กย.63

-11ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกลการป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์: เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
โครงการ/ กิจกรรม

โครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
กิจกรรม : จัดทาตู้ ปณ. และ เว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต
: จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
: จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต
: จัดระบบการตอบสนองเรื่องรายวร้องทุกข์ให้รวดเร็วและ
เป็นธรรม
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
: จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่าง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในกากับ และภาคี
เครือข่าย
: จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน
เป้าหมาย

-

๑.ระบบการตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้ง
เรื่องการร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียบ
เกี่ยวการทุจริตประพฤติมิชอบได้รับการ
ทุกเรื่องที่มี
ตอบสนองภายในเวลาที่กาหนดร้อยละ
การ
๑๐๐
ร้องเรียน

ธค.62 –กย.63

-

๒.จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมและหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑ ครัง้ /ปี

ตค.62 –กย.63

-12ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์: 1.เพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในขององค์กรภายใต้กรอบแนวทางที่ภาครัฐกาหนด
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดและส่งเสริมให้เกิดพี่เลี้ยงพาทาด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน
โครงการ/ กิจกรรม

โครงการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
กิจกรรม : 1.เตรียมความพร้อมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการ
บริหารความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบภายในและการสรุปผล
2.การตรวจประเมินผลระบบควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและผู้เกี่ยวข้อง
2.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมออกตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
3.ดาเนินการตรวจสอบภายใน
- ทีม สสจ.ชลบุรีและทีม รพศ.ชลบุรีออกตรวจสอบ รพศ./รพท./รพช./สสอ.
- ทีม คปสอ. ออกตรวจสอบรพ.สต.
4.สรุปผลการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
4.1 จัดประชุมประเมินผลการควบคุมภายในและสรุปผลการตรวจสอบภายใน
4.2 จัดทาและจัดส่งรายงานควบคุมภายใน
4.3 ติดตามรายงานผลการแก้ไขข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจภายใน 30 วัน
4.4 สรุปผลการตรวจสอบนาเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.5 ติดตามรายงานการควบคุมภายในตามแผน รอบ 12 เดือน
4.6 สรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาความเพียงพอและความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน

งบประมาณ
บาท

56,095

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

๑.ร้อยละของหน่วยงานได้รับการ
ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
-สสจ./รพ./สสอ.ร้อยละ ๑๐๐
-รพ.สต.ร้อยละ 33

-สสจ./รพ./
สสอ. 24 แห่ง
-รพ.สต.118
แห่ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ธค.62 –กย.63

-๑๓ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นสังคมคุณธรรม
วัตถุประสงค์: 1.เพื่อวางแผนการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจาปี
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายชมรมจริยธรรม
3.เพื่อยกช่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคนดี
งบประมาณ

โครงการ/ กิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม : 1.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล สาขาผู้
ให้บริการทางสังคม
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แจงแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจาปีงบประมาณ
2563
3.จัดบูทนิทรรศการนาเสนอผลงาน
4.ประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
5.เข้าร่วมประชุมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตและประเทศ
25,400
ผู้เสนอแผน
(นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

๑.จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ททาง
หน่วยงานจัดขึ้น

ผู้เห็นชอบแผน
(นายเสรี เจตสุคนธร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)

-ชมรม
จริยธรรม
ใน
เครือข่าย
24 แห่ง

ผู้อนุมัติแผน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตค.62 –กย.63

