รายงานความกาวหนาการดำเนินการปองกันการทุจริตของกรมการแพทยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563)
-------------------------------------------------------ความเปนมา
กรมการแพทยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำป พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
โดยกำหนดมาตรการหรือ กิจกรรมเชิงรุกที่เปนการปลูกฝงวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกของกรมการแพทยไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการทางการแพทยและระบบบริหารงานที่เปนการสนับสนุนภารกิจของกรมการแพทย
และมุงเนนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานของกรมการแพทย เชน โครงสราง อำนาจหนาที่ ผูบริหารของกรมการแพทย
แผนยุ ทธศาสตร ข อมู ลการติ ดต อ กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข อ ง ข า วประชาสั ม พั น ธ Social Network และข อ มู ล
การดำเนินงานของกรมการแพทย เช น นโยบายการกำกั บดู แลองคการที ่ดี แผนปฏิ บัติ การ แผนการใชจาย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล E-Service
แนวทางการดำเนินงานคุมครองจริยธรรมและปองกันการทุจริต เพื่อเผยแพรและอำนวยความสะดวกใหผูสวนได
สวนเสียภายในและภายนอกไดเขามาใชบริการหรือติดตาม ตรวจสอบขอมูลบนเว็ปไซตกรมการแพทย
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจาย
1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการแพทยไดเผยแพรแผนพรอมจัดสงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ดานการสงเสริมคุณธรรมฯ ประจำป พ.ศ. 2563 ใหหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยนำไปดำเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของ โดยใหรายงานผลการดำเนินงาน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน (วันที่ 9 – 12 มีนาคม 2563) และรอบ
12 เดือน (วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563) โดยจากการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน มีหนวยงานรายงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวน 42 หนวยงาน ปรากฎรายละเอียด ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการ
สงเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน

28.57%
71.43%

สําเร็จ
ไมสําเร็จ

-22.ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหา อุปสรรค
1.หนวยงานระบุลิงคที่เผยแพรขอมูลตามกิจกรรมที่ 7
ซึ่งเปนลิงคเว็ปหนวยงาน ขอมูลบางหัวขอไมมีการนำขึ้น
เผยแพรและในการตรวจสอบขอมูลบางขอไมไดปรากฎอยู
หนาเว็ปตองเขาไปคนหาซึ่งยากตอการคนหา
2.กิจกรรมบางขอกำหนดไวกอนเกิดเหตุการณการแพร
เชื้อ COVID-19 และการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน
จึงทำใหไมสามารถดำเนินงานไดตามระยะเวลาที่กำหนด
3.หนวยงานไมเขาใจขอบเขตการเลือกผลการดำเนินงาน
"ทำ"/"ไมทำ","มี"/"ไมม"ี
4.หนวยงานไมเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2
5.ไมพบหลักฐานการรายงานสรุปผลกิจกรรมตอ
คณะกรรมการบริหารของหนวยงาน
6.หนวยงานไมไดใช Kahoot ในการประเมินผลความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนแตไดออก
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลในการใหความรูดังกลาว
7.กิจกรรมที่ 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคลอยูระหวาง
จัดทำสือ่ เพื่อใหหนวยงานนำไปเผยแพร โดยไดมีการเผยแพร
ในการใหความรูของสำนักงาน ปปช. ไปพลางกอน และ
หนวยงานไดนำสื่อดังกลาวไปใหความรูและประเมินผล
การรับรูความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ของเจาหนาที่ในเบื้องตน
8.ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของหนวยงาน
ติดภารกิจเกี่ยวกับสถานการณ COVID จึงทำใหการติดตอ
ประสานงานรวบรวมขอมูลลาชา
9.เจาหนาที่ซึ่งเปนผูประสานงานของหนวยงานมีการสับเปลี่ยน
อยูบอยครั้งและไมมีการมอบหมายงาน จึงทำใหการ
ดำเนินงานของหนวยงานไมเปนไปอยางตอเนือ่ ง

แนวทางแกไข
1.ควรใหหนวยงานระบุลิงคที่เปนแหลงของขอมูล
ใหชัดเจน
2.ควรเสนอปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือระยะเวลา
ดำเนินการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3.ควรจัดคลินกิ ใหคำปรึกษาหรือแนะนำการรายงานผล
กอนถึงรอบการรายงานครั้งถัดไป (รอบ12 เดือน)

4.ควรมีการมอบหมายเจาหนาที่ผูประสานงานของ
หนวยงานมากกวา 1 - 2 คน หรือแตงตั้งทีมผูป ระสานงาน
ของหนวยงานเพื่อนำแนวทางไปสื่อสารการดำเนินงาน
ภายในหนวยงานและรวบรวมผลการดำเนินงาน

ที่มา : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

-32.งบประมาณดำเนินการ
สำหรั บ การดำเนิ น งานของมาตรการหรื อ กิ จ กรรมต า งๆ ที ่ บ รรจุ ใ นแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำป พ.ศ. 2563
จะดำเนินงานภายใตโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย
ประจำป พ.ศ. 2563 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2 ไตรมาสแรก เปนจำนวนเงิน 400,000 บาท และเริ่ม
ดำเนินการตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีการดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน
5 กิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมที่ 4 การจัดคลินิกใหคำปรึกษาการประเมิน ITA และแผนปฏิบัติราชการฯ ป 2563
ไมไดดำเนินการ โดยนำไปรวมกับโครงการนักทรัพยากรบุคคล (กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ)
ผลการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 83.33 ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 27.05 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 400,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 108,182.60 บาท
งบประมาณคงเหลือ 291,817.40 บาท
160,000
140,000

จํานวนเงิน

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2
จัดสรร(บาท) 139,720
79,000
ใช้ไป(บาท)
18,072.60
28,770
คงเหลือ(บาท) 121,647.40 50,230

กิจกรรมที่ 3
55,780
2,400
53,380

กิจกรรมที่ 4
5,700
0
5,700

กิจกรรมที่ 5
25,890
12,140
13,750

กิจกรรมที่ 6
93,910
46,800
47,110

-4สรุปรายละเอียดคาใชจาย
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย ประจำป 2563
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563)
สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดคาใชจาย
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร
กิจกรรมที่ 1 รณรงคสง เสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันฯ
1. คาใชจายสือ่ สิ่งพิมพ/อิเล็กทรอนิกส
- ปายประชาสัมพันธงานประกาศการกำกับดูแลองคการที่ดี วันที่ 13 มค 63
2. คาจางเหมาทำมุมจริยธรรม
3. คาใชจายสือ่ กิจกรรม
- เงินรางวัล+ทำเกียรติบัตรผูชนะการประกวดเรื่องเลา,ภาพถาย
งานสถาปนากรม 78 ป วันที่ 10 มีค 63

งบประมาณ 2563
จัดสรร
ใชไป
400,000
139,720
80,000
9,997.60
48,720
11,000
8,075

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ
1. วิพากษรางแผนสงเสริมคุณธรรมฯ วันที่ 21 พย 62
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มค 63

79,000
7,600
71,400

กิจกรรมที่ 3 สืบสวน/สอบสวน
1.สอบละเมิดใบเสร็จ รพ.นพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62

55,780

กิจกรรมที่ 4 การประเมิน ITA กรมการแพทย
หมายเหตุ : นำไปรวมกับโครงการนักทรัพย กลุมพัฒนาฯ
กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
- ประชุม คทง สงเสริมคุณธรรมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พย 62
- ประชุม คกก จริยธรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กพ 63
- ประชุม คทง สงเสริมคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กพ 63
- ประชุม คกก คัดเลือกหนวยงานฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มี.ค.63

5,700

กิจกรรมที่ 6 อบรมพัฒนาบุคลากรตอตานการทุจริต
- จัดอบรมวันที่ 12 - 13 ธค 62 ทีส่ ิรินธรฯ
รวม

25,890
3,100
13,290
7,600
1,900
93,910
400,000

คงเหลือ

18,072.60 121,647.40
6,270
22,500
28,770

50,230

2,400
2,400
-

53,380
53,380
5,700

3,100
7,800
1,240
12,140

-

13,750

46,800
44,020
46,800
47,110
108,182.60 291,817.40

-5โครงการ

ผลสำเร็จ
งบประมาณ
หนวยงาน
ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปงบประมาณพ.ศ. 2563
ที่ใช
ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.-มี.ค.63)
(เม.ย.-มิ.ย.63)
(ก.ค.-ก.ย.63)
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 1
1.บุคลากรเขา
IIT,EIT
18,072.60
กลุมงาน
6,9 ธ.ค.62
13 ม.ค.63
รณรงคสงเสริม
รวมกิจกรรม
ไมต่ำกวา
คุมครอง
10 มี.ค.63
คุณธรรม
จำนวน 100 คน 80 คะแนน
จริยธรรม
จริยธรรม และ
2.มีการเผยแพร
การปองกัน
สื่อ จำนวน
ปราบปรามการ
4 ชองทาง
ทุจริต

กิจกรรมที่ 2
อบรมพัฒนา
บุคลากรตอตาน
การทุจริต

40 คน

1.IITไมต่ำกวา
80 คะแนน
2.ไมพบ
ขอรองเรียน
การทุจริต

46,800

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

12-13 ธ.ค.62

-

-

-

ผลการดำเนินการ

1.ผูบริหาร
ผูอำนวยการและ
เจาหนาที่เขา
รวมงานตอตาน
คอรรัปชั่นของ
กระทรวง
สาธารณสุข และ
สำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวน 100 คน
2.ผูบริหาร
ผูอำนวยการและ
เจาหนาที่เขารวม
กิจกรรมการ
ประกาศเจตนารมณ
การกำกับดูแล
องคการที่ดีของ
กรมการแพทย
มีผูเขารวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 1,700 คน
3.เผยแพรผา น 6
ชองทาง เชน
Facebook
website Line
Youtube จอ
ประชาสัมพันธของ
หนวยงานติดบอรด
เปนตน
4. มอบรางวัลและ
เกียรติบัตรใหกับ
ผูชนะการประกวด
เรื่องเลา,ภาพถาย
ของกรมการแพทย
จำนวน 5 คน
1.มีผเู ขารับการอบรม
จำนวน 100 คน
2.รอบ 6 เดือน
ไมพบขอรองเรียน
การทุจริต

-6โครงการ

ผลสำเร็จ
งบประมาณ
หนวยงาน
ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ใช
ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.-มี.ค.63)
(เม.ย.-มิ.ย.63)
(ก.ค.-ก.ย.63)
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1
บุคลากรเขา
ผลการดำเนินงาน
28,770
กลุมงาน
21 พ.ย.62
13 ม.ค.63
การประชุมเชิง
รวมประชุม/
ตามแผนปฏิบัติ
คุมครอง
ปฏิบัติการสงเสริม วิพากษรา ง
การสงเสริม
จริยธรรม
คุณธรรม
แผนปฏิบัติการ คุณธรรม ฯ
จริยธรรม และ
สงเสริม
สำเร็จ
ความโปรงใสใน
คุณธรรมฯ
รอยละ 60
การดำเนินงาน
จำนวน 100 คน
ของกรมการแพทย

กิจกรรมที่ 2
หนวยงาน
1. IIT,EIT
64,700
กลุมงาน
มี.ค.63
การคัดเลือก
ที่มีกิจกรรม
ไมต่ำกวา
คุมครอง
หนวยงาน
สรางการรับรู 80 คะแนน
จริยธรรม
ดำเนินงานตาม
ใหกับกลุม
2.ผลคะแนน
เกณฑคณ
ุ ธรรม
ตัวอยาง
ITA ไมตำ่ กวา
และความโปรงใส IIT,EIT
80 คะแนน
ดีเดน
รอยละ 100
กิจกรรมที่ 3
IIT,EIT รวม
กลุมงาน
1. I T,EIT
การประเมิน
ตอบแบบ
คุมครอง
ไมต่ำกวา
คุณธรรมและความ วัดการรับรู
จริยธรรม
80 คะแนน
โปรงใสในการ
จำนวน 200
2.ผลคะแนน
ดำเนินงานของ
คน
ITA ไมตำ่ กวา 80
กรมการแพทย
คะแนนคะแนน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางดานการสงเสริมองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1
1.บุคลากรรับ
1. OIT ไมต่ำ
91,540
กลุมงาน
27 พ.ย.62
17 ก.พ.63
การดำเนินงานของ รางวัลการประกวด กวา 100
คุมครอง
คณะกรรมการ/
จำนวน3รางวัล
คะแนน
จริยธรรม
2.หนวยงานเขารับ 2.การ
คณะทำงานที่
การคัดเลือก
ดำเนินงาน
เกี่ยวของ
จำนวน10
กิจกรรมสำเร็จ
หนวยงาน
รอยละ 60
กิจกรรมที่ 2
จำนวนการ
ไมพบการ
กลุมงาน
ม.ค.-มี.ค.63
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ เผยแพรสื่อ
กระทำทุจริต
คุมครอง
วิธีปฏิบัติ และทำ
การปรับปรุง
ในหนวยงาน
จริยธรรม
เปนสือ่ เผยแพรผา น กฎ ระเบียบ
รอยละ 100
ชองทางตางๆ ดังนี้
วิธีปฏิบัติ
3 ครั้ง
- การใชรถราชการ
- การเบิกคาตอบแทน
- การจัดทำโครงการ
ฝกอบรม ดูงาน
ประชุมสัมมนา
กิจกรรมที่ 3
หนวยงานรายงาน ขอรองเรียนที่
50,000
กลุมงาน
พัฒนาระบบ
ผลการจัดการขอ ดำเนินการตอบ
คุมครอง
ติดตามการจัดการ รองเรียนผาน
ภายใน15วัน
จริยธรรม
ขอรองเรียน
ระบบจำนวน42
ทำการ
หนวยงาน
รอยละ60

ผลการดำเนินการ

เม.ย.-มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63

1.ผูแทนหนวยงาน
รวมวิพากษ
รางแผนปฏิบัติ
ราชการดานการ
สงเสริมคุณธรรมฯ
ผานระบบ VDO
Conference
จำนวน 80 คน
2.ผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมฯ
ครั้งที่ 1/2563
จำนวน 100 คน
3.ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดาน
การสงเสริมคุณธรรม
รอบ 6 เดือน
คิดเปนรอยละ 28.57
อยูร ะหวางดำเนินการ

เม.ย.-มิ.ย.63

-

อยูร ะหวางดำเนินการ

เม.ย.-มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63

มีการประชุม
คณะทำงาน/
คณะกรรมการ 2 คณะ
จำนวน 2 ครั้ง

เม.ย.-มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63

อยูร ะหวางดำเนินการ

เม.ย.-มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63

อยูร ะหวางดำเนินการ

ที่มา : แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

