การดำเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของกรมการแพทย
ความเปนมา
การดำเนิ นงานด านจริ ย ธรรมกรมการแพทยด ำเนิ น งานภายใต พระราชบัญ ญัติขาราชการพลเรื อ น
พ.ศ.2551 มีหมวดจรรยาขาราชการ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนออกตามความรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให
ทุกหนวยงาน องคการอาชีพตางๆ ตองมีประมวลจริยธรรมของตนเอง ตอมา ในป พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม กำหนดมาตรฐานจริยธรรม 7 ขอ สำนักงาน ก.พ. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ (มาตรา 6) นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการปองกัน ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม ภายใตชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐภายใตแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2564 จึงทำใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ในระยะแรก
ไดกำหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผานเกณฑ (85 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80
กรมการแพทยจัดตั้งกลุมคุมครองจริยธรรมตั้งแตป พ.ศ. 2554 เพื่อดำเนินงานเรื่องการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) โดยดำเนินงานตามแผนแมบทกระทรวงสาธารณสุข มีคณะทำงานสงเสริม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมกรมการแพทย เพื ่ อ ดำเนิ น งานเรื ่ อ งดั ง กล า ว ประกอบด ว ยผู  อ ำนวยการกองสว นกลาง
จัดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการด า นการส งเสริม คุณ ธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ ช อบ
และถายทอดใหหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยดำเนินงานตามแผนฯ พรอมทั้งกำหนดเรื่องการประเมิน ITA
ใหเปนคำรับรองของผูอำนวยการหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ
ภายนอกไดเขามามีสวนรวม ติดตามประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ กรมการแพทยเขารวม
การรับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ตั้งแตป พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ภายใตการประเมินเครื่องมือ 3 สวน ไดแก
1. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)
2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT)
3. แบบเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency : OIT )
ซึ ่ ง จากการเข า ร ว มการประเมิ น ทำให ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารงานของกรมการแพทย
อยางตอเนื่องสงผลใหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมการแพทยในชวงป พ.ศ. 2560 - 2562
มีแนวโนมคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยผลการประเมิน ITA ป 2562 ได 91.13 คะแนน ซึ่งมีประเด็นที่ตองปรับปรุง
พัฒนา ตามรายละเอียด ตอไปนี้

รูปที่ 1 ผลการประเมิน ITA ป 2562 ของกรมการแพทย

ที่มา : https://itas.nacc.go.th/

ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ITA ของกรมการแพทย 3 ป ยอนหลัง

ผลคะแนน

ผลการประเมิน ITA 3 ป ยอนหลัง
(ป พ.ศ. 2560 - 2562)
120
100
80
60
40
20
0
ป 2560
ป 2561
ป 2562

IIT
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EIT
86.13
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86.93

OIT
100
86.36
100

ITA
89.01
87.22
91.13
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ตารางที่ 2 ผลการประเมิน ITA ป 2562 ของกรมการแพทย จาก 3 แหลงขอมูล
แหลงขอมูล
การเปดเผยขอมูล
(OIT)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT)

คะแนน
100

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT)

86.93

83.50

ผลการประเมิน
กรมการแพทยสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดานความ
โปรงใสแกสวนราชการอื่นๆ ได
ขอเสนอแนะ
ประเด็นที่ตองปรับปรุง
- ผูบริหารเปนตนแบบ สรางการรับรูให
- ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ผูมารับบริการอยางเทาเทียม
ทุกคนเปนสวนหนึ่งในการปองกันการ
- ควรสรางการรับรูแผนการใชจาย
ทุจริต ติดตาม ประเมินผลและนำมา
งบประมาณประจำป
พัฒนาแกไขอยางตอเนื่อง
- ควรเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
- ผูบริหารในทุกระดับตองให
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ความสำคัญในเรื่องการจัดการ
- ควรจัดใหมีชองทางแจงเบาะแส
การทุจริตในหนวยงาน มีการลงโทษและ
ที่สงสัย พรอมมีมาตรการคุมครอง
จัดการอยางจริงจัง
ผูรองและเก็บขอมูล ผูรองเปนความลับ - การประเมินผลงาน ตามสมรรถนะและ
ผลงานจริง การจัดสรรอัตรากำลัง
การพัฒนาสมรรถนะ การมอบหมายงาน
ระดับบริหาร ความเหลื่อมล้ำ
ความกาวหนาในวิชาชีพ การแทรกแซง
อำนาจการบริหาร
- ควรทำประชาพิจารณ ผลการคัดเลือก
ของคณะกรรมการใหกับตัวแทนหรือ
เจาหนาที่ในองคการรับทราบ
- การบริหารจัดการควรเปนแบบสหสาขา
วิชาชีพและจัดตั้งเปนคณะกรรมการ
- ควรใหโอกาสเจาหนาที่ทุกระดับไดเขา
รวมอบรม ศึกษาดูงาน
ไปราชการ ไมเฉพาะคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
ประเด็นที่ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
- สรางความเขาใจในการดํ าเนิ นงานของ - หนวยงานปรับปรุงสถานที่บริการและ
หนวยงานที่โปรงใสใหกวางขึ้น
เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย
- วางแผนการดําเนินงานระบบและขั้นตอน - เพิ่มชองทางกรุปไลนผูแทน เพื่อความ
การทํางานที่มีคุณภาพ
สะดวกและรวดเร็วในการรับรูขอมูล
- ควรมีชองทางการรองเรียนทุจริตที่
เก็บความลับหรือขอมูลสวนตัวของผู
แจงได
- การ Bidding ควรเปดสุมให Supplier
คูคารวมเขียน TOR กับหนวยงานIT

-4–
นอกจากนี้กรมการแพทยรวบรวมการความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยจากการ
นิเทศบูรณาการ และผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparence Assessment : ITA) ซึ่งสรุปความคิดเห็นจากการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอก พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอเสนอแนะ
จากหนวยงาน รวมถึงผลการประเมิน ITA ดังนี้
ประเด็นทีเ่ ปนขอบกพรอง/จุดออนที่ตองพัฒนาเรงดวน
ไมมีการกำหนดเปนนโยบายสำคัญ
ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและทั่วถึง
ไมสามารถใหผมู ีสวนไดสวนเสียภายใน และ ภายนอก
แสดงความคิดเห็นที่แทจริงได
การบริหารงานบุคคล การประเมินผลงานตามความเปนจริง
การจัดสรรอัตรากำลัง การพัฒนา การมอบหมายงาน
การแทรกแซงอำนาจบริหาร

ประเด็นพัฒนา
- กำหนดเปนนโยบาย หรือ คำสั่งการจากกรมการแพทย
- ควรกำหนดเปนกิจกรรมภาพรวมของกรม
ผูบริหารเปนตนแบบสรางการรับรู ติดตามใหทุกคนเปน
สวนหนึ่งในการปองกันการทุจริต
มีการบริหารจัดการแบบสหสาขา

จากประเด็นพัฒนาไดนำมากำหนดเปนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใสในแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมการแพทย ประจำป พ.ศ. 2563

-5แผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำป พ.ศ. 2563
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ปลูกฝงวิธีคิด ปลุก 1. เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม 1. ผูบริหารรวมกับเจาหนาที่ประกาศนโยบายการกำกับดูแล
จิตสำนึกใหมี
สุจริตในกรมการแพทย องคการที่ดี
วัฒนธรรมและ
2. เผยแพรและใหความรูเรื่องการจัดการผลประโยชนทับซอน
พฤติกรรมซื่อสัตย
การยึดถือผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว อยาง
สุจริต
นอย ดังนี้
2.1 เผยแพรสื่อตางๆ
2.2 จัดใหมีการทำแบบตอบคำถามพรอมใหความรู
2.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน หรือ การยึดถือผลประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัวภายในหนวยงาน
*สื่อตางๆ และ แบบสำรวจ กลุมงานคุมครองจริยธรรมจะ
จัดทำใหหนวยงานรับไปดำเนินการ

ผลการ
ดำเนินงาน
ทำ/ไมทำ
ทำ/ไมทำ

การดำเนินงาน
1 2 3 4

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล (ไตรมาส 3)
หนวยงาน
หลักฐาน : ภาพถายกิจกรรม
หนวยงาน

หลักฐาน :
2.1 ภาพถายการเผยแพรสื่อตางๆ
2.2การรายงานผลการตอบแบบคำถามตอ
คณะกรรมการบริหาร
- วัน เวลา สถานที่ จำนวนผูตอบแบบ
คำถาม
- สรุปผลการตอบแบบคำถามและการให
ความรู
- วิเคราะหความเขาใจภาพรวม
- ขอเสนอแนะการสรางความเขาใจ
2.3 การรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชนทับซอน
หรือ การยึดถือผลประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว ตอ
คณะกรรมการบริหาร
- วัน เวลา สถานที่ จำนวนผูรวมกิจกรรม
- สรุปสาระสำคัญ ไดแก ประเด็นที่
รวมกันกำหนด การแสดงความคิดเห็น
- ขอเสนอแนะการสรางความเขาใจเพิ่มเติม
เพื่อใหบุคลาการรับรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น
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เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม
3. ใหความรูเรื่องการจัดการผลประโยชนทับซอน ITA และ
หลักสูตรSTORNG ในการอบรมหลักสูตรตางๆ ของกรมการ
แพทย

2. มีกระบวนการ
2. เพื่อใหมีการคุมครอง
คุมครองจริยธรรมและ จริยธรรมและสงเสริม
สงเสริมคุณธรรม
คุณธรรมในกรมการ
แพทย

ผลการ
ดำเนินงาน
ทำ/ไมทำ

4. อบรมพัฒนาบุคลากรตอตานการทุจริต

ทำ/ไมทำ

5.หนวยงานในสังกัดกรมการแพทยดำเนินงานตามเกณฑ
โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีคานิยมกรมการแพทย MOPH DMS อยาง
นอย 1 อยาง เปนประเด็นเปาหมาย
6. การประกวดเรื่องเลา ภาพถาย คำขวัญ เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

ทำ/ไมทำ
ทำ/ไมทำ

การดำเนินงาน
1 2 3 4

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล (ไตรมาส 3)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐาน : หลักสูตรการอบรมที่มีเนื้อหา
การจัดการผลประโยชนทับซอน ITA
และ STRONG
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐาน : รายงานผลการอบรม
หนวยงาน
หลักฐาน : รายงานผลกิจกรรม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐาน : รายงานผลกิจกรรม
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เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต
3. ปองกันการทุจริต 3. เพื่อสรางความ
7. เปดเผยขอมูลอยางนอยดังนี้ บนเวปไซตของหนวยงาน
ใหมีความเขมแข็งและ เขมแข็งของกลไก
- ผูบริหาร นโยบาย อำนาจหนาที่
มีประสิทธิภาพ
ปองกันการทุจริต และ
- ติดตอหนวยงาน Q&A ชองทางรองเรียนหรือรับฟงความ
ระบบบริหารจัดการตาม คิดเห็น
หลักธรรมาภิบาล
- แผนจัดซื้อจัดจางสรุปผลรายเดือนและประจำป
- การใชงบประมาณ
- มาตรฐานการใหบริการ E-Service
และทำการสื่อสารภายในหนวยงานดวยวิธีตางๆ ใหรับทราบอยางทั่วถึง
เชน วีดีทัศน ภาพสไลดประกอบเสียงบรรยาย
8. ปรับปรุงหรือกำหนดแนวทางดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ดังนี้
- การใชรถราชการ
- การเบิกคาตอบแทน
- การจัดทำโครงการฝกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา
และจัดทำเปนสื่อเผยแพรผานชองทางตางๆ
9. จัดทำองคความรูในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ปญหาเกี่ยวกับการพัสดุ การเงินและบัญชี ความผิดวินัย
- การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การเรี่ยไร การไมรับของขวัญ การรับทรัพยสิน
- มาตรการปองกันการรับสินบน
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม
- การประเมิน ITA
- ขอกำหนดจริยธรรมกรมการแพทย
และจัดทำเปนสื่อเผยแพรผานชองทางตางๆ

ผลการ
ดำเนินงาน
ทำ/ไมทำ

ทำ/ไมทำ

ทำ/ไมทำ

การดำเนินงาน
1 2 3 4

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล (ไตรมาส 3)
หนวยงาน

หลักฐาน :
1. ภาพถายหนาจอเวปไซต
2. ภาพถายการสื่อสารในหนวยงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุมตรวจสอบภายใน
หลักฐาน : กฎ ระเบียบที่ปรับปรุง หรือ
แนวทางการดำเนินงาน โดยมีการแจง
เวียนหรือสื่อสารใหถือปฏิบัติ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุมตรวจสอบภายใน
หลักฐาน : องคความรู จำนวน 7 เรื่อง
โดยมีการแจงเวียนหรือสื่อสารใหถือ
ปฏิบัติ

กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม
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10. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อสิ้นสุดแผน ไมต่ำ
กวารอยละ 95
11. มีมาตรการลดการใชดุลพินิจ ในการ
- ดำเนินงานตามภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน
- การบริหารบุคคล
- การใชจายงบประมาณ บริหารพัสดุภาครัฐ
- โทษทางวินัย
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใช
ดุลพินิจและจัดทำเปนสื่อเผยแพรผานชองทางตางๆ
12. สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ
เชน การตรวจสอบบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจาง ไมรับของแถม
การจัดสวัสดิการภายใน
13. กิจกรรมการมีสวนรวม
13.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน เชน
- ผูบริหาร (ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ) เยี่ยมเยือน
เจาหนาที่ โดยทำกิจกรรมตาม 1 , 2 , 5
- การรวมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการประเมิน IIT
- สำรวจ Happy DMS และใหผูบริหาร (ผูอำนวยการ รอง
ผูอำนวยการ) รวมกับเจาหนาที่กำหนดภาพลักษณ หรือ ความ
ผูกพันองคกร
13.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน
- รวมเปนคณะกรรมการ
- สานเสวนา สัมภาษณ ทำแบบสอบถาม สำรวจความพึง
พอใจภาพลักษณองคกรหรือประเด็นการประเมิน EIT
- กิจกรรมลูกคาสัมพันธ เยี่ยมชมบริการ ใหความรู และรับ
ฟงขอเสนอแนะ
- การแจงขาวสารติดตามผล หรือนัดหมายบริการ

ผลการ
ดำเนินงาน
ทำ/ไมทำ

การดำเนินงาน
1 2 3 4

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล (ไตรมาส 3)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐาน : ผลคะแนน ITA

มี/ไมมี

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
กลุมตรวจสอบภายใน
หลักฐาน : มาตรการลดการใชดุลพินิจ
และการตรวจสอบการใชดุลพินิจ

ทำ/ไมทำ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
หลักฐาน : มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ
หนวยงาน
หลักฐาน : การรายงานผลกิจกรรมตอ
คณะกรรมการบริหาร
- ประเภทกิจกรรม วัน เวลา สถานที่
จำนวนผูรวมกิจกรรม
- สรุปสาระสำคัญ ไดแก ประเด็นที่
รวมกันกำหนด ความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ
- สรุปผล แนวทางการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการทำงานที่ตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
และ ภายนอก

ทำ/ไมทำ
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เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
4. มีกระบวนการ
เพื่อสรางความเขมแข็ง
14. มีมาตรการดำเนินการกรณีการรองเรียนการทุจริต การ
ปราบปรามการทุจริต ของกลไกการปราบปราม สืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน
การทุจริต การบังคับใช
Flow วินัยทุจริตครม.+คณะสหวิชาการ / templateสืบสวน
กฎหมายใหมีความรวดเร็ว
เปนธรรม

ผลการ
ดำเนินงาน
มี/ไมมี

การดำเนินงาน
1 2 3 4

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล (ไตรมาส 3)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐาน : มาตรการดำเนินการ
กรณีการรองเรียนทุจริต
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ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการแพทยพิจารณากำหนดรางแนวทางการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของกรมการแพทย เพื่อใหการขับเคลื่อนงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเปนรูปธรรมชัดเจนและมีความสอดคลองกับมาตรการที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย สำหรับเพื่อใชในการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อำนาจหนาที่กรรมการจริยธรรม
(ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 15)
1. ควบคุม กำกับ สงเสริมใชบังคับประมวล
จริยธรรมในสวนราชการ

2. สอดสองดูแลใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
กรณีมีการฝาฝนใหสงเรื่องใหอธิบดีเพื่อปฏิบัติตาม
ประมวลฯ โดยเร็ว
3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกิดจากการใช
บังคับประมวลฯ

แนวทางดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของกรมการแพทย
การดำเนินงานปจจุบัน
(ราง) แนวทาง**
1. จัดทำคูมือประมวลจริยธรรมและคูมือสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการ
1.จัดทำมาตรฐานจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรมกรมการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนกรมการแพทย
แพทย
2.ทบทวนกฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน เชนการใชรถ-เก็บรักษา
2. การประเมิน ITA
3. แผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน รถ-ซอมบำรุงรถ,การฝกอบรม เปนตน
3.อบรมสรางวิทยากรตัวคูณในหนวยงาน
ปราบปรามการทุจริต ไดแก
3.1 ประกาศเจตนารมณการกำกับดูแลองคการที่ดี
3.2 กำหนดคานิยม MOPH DMS สำหรับผูบริหารและเจาหนาที่
3.3 ประกาศนโยบาย “Thank you Card Better than Gift”
รวมสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตไดดวยการใหบัตรขอบคุณ”
3.4 ปรับปรุงคูมือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ และเผยแพรเปนสาธารณะ
3.5 กำหนดมาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจาง
3.6 อบรมพัฒนาบุคลากรตานทุจริต
3.7 คัดเลือกหนวยงานดำเนินงานตามเกณฑคุณธรรมและความโปรงใส
ดีเดน
3.8 คัดเลือกขาราชการดีเดน / บุคคลตนแบบ / ประกวดเรื่องเลา
ภาพถาย
3.9 สวดมนต , ตักบาตรระดับกระทรวงและระดับกรม
3.10 จัดทำสื่อรณรงค, มุมจริยธรรม
มีการรายงานการกระทำความผิดวินัย โดยยังไมมีลักษณะของการฝาฝน 1.จัดทำระบบติดตามการรับรูประมวลจริยธรรม
ประมวลฯ
ยังไมเกิดปญหาการใชบังคับประมวลฯ

(หากมี)

- 11 อำนาจหนาที่กรรมการจริยธรรม
(ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 15)
4. กรณีเปนเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบสงเรื่องให
ก.พ. วินิจฉัย
5. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยง
ธรรมของกลุมงานคุมครอง
6. คุมครองขาราชการที่ปฏิบัติตามประมวลฯ
7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลฯ
ของอธิบดีและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม
งานคุมครอง
8. เสนอแนะการแกไขประมวลจริยธรรม
9. ดำเนินการตามตามประมวลฯ หรือที่ ก.พ.
มอบหมาย

แนวทางดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของกรมการแพทย
การดำเนินงานปจจุบัน
(ราง) แนวทาง**
ยังไมมีเรื่องสงให ก.พ. วินิจฉัย

(หากมี)

กลุมงานคุมครองจริยธรรมอยูในกำกับดูแลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงานฯ
1. คุมครองผูรองเรียนดวยการปกปดขอมูลของผูรองเรียนอยางเครงครัด
2. วิพากษความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก
ประเมินผลเมื่อสิ้นป

ก.พ. และ ปปท. ขอขอมูลการดำเนินงาน อัตรากำลัง ของงาน
คุมครองจริยธรรมของหนวยงาน
1. จัดทำระบบการติดตามขอรองเรียน
2. ติดตามผลการวิพากษหนวยงาน
ประเมินผลเมื่อสิ้นป

พิจารณาขอเสนอ (หากมี)
ยังไมมีการมอบหมาย

พิจารณาขอเสนอ (หากมี)
(หากมี)

ดังนั้น จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย ประจำป พ.ศ. 2562 พบประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือ
จุดออนที่ตองดำเนินการแกไขเรงดวน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.ไมมีการกำหนดเปนนโยบายสำคัญ 2.ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและทั่วถึง 3.ไมสามารถใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอกแสดงความคิดเห็นที่แทจริงได 3.การประเมินผลงานไมเปนไปตามจริง การบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซง ซึ่งกรมการแพทยไดนำประเด็นการพัฒนา
ไปกำหนดเปนมาตรการในการแกไขขอบกพรองจากการดำเนินงานดังกลาวไวในแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุงเนน
การขับเคลื่อนจากผูบริหารเปนสำคัญ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดการสื่อสารและเกิดการรับรูไดอยางทั่วถึง

