รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตของกรมการแพทย ประจำป พ.ศ. 2562
ความเปนมา
กรมการแพทยกำหนดแนวทางดำเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 3 ป ดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก
มิติที่ 1 ความพรอมรับผิด สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและกลไกปองกันการทุจริต
มิติที่ 2 การสรางเครือขาย สรางกลไกปองกันการทุจริตและสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มิติที่ 4 พัฒนาองคกร สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและกลไกปองกันการทุจริต
โดยกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมเชิงรุกที่เปนการปลูกฝงวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต มีการกำหนดมาตรการปองกันเฝาระวังและปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนา
ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกของกรมการแพทยไดมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
ทางการแพทยและระบบบริหารงานที่เปนการสนับสนุนภารกิจของกรมการแพทย และมุงเนนการเปดเผยขอมูลพื้นฐาน
ของกรมการแพทย เชน โครงสราง อำนาจหนาที่ ผูบริหารของกรมการแพทย แผนยุทธศาสตร ขอมูลการติดตอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ขาวประชาสัมพันธ Social Network และขอมูลการดำเนินงานของกรมการแพทย เชน
แผนปฏิบัติการ แผนการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล E-Service พรอมจัดทำสื่อเผยแพรและอำนวยความสะดวกใหผูสวนไดสวนเสียภายในและ
ภายนอกไดเขามาใชบริการหรือติดตาม ตรวจสอบขอมูลบนเว็ปไซตกรมการแพทย
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจาย
1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการแพทยไดเผยแพรแผนพรอมจัดสงแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ประจำป พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยนำไปดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ มีเปาหมายสำคัญ คือ
ผลดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย (ITA) มีคะแนนสูงขึ้นและ
การตอบสนองตอขอรองเรียนเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด พรอมใหรายงานผลการดำเนินงาน 2 รอบ ไดแก รอบ
6 เดือน (วันที่ 19 เมษายน 2562) และรอบ 12 เดือน (วันที่ 18 ตุลาคม 2562) โดยจากการติดตามผลการ
ดำเนินงาน มีหนวยงานรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 42 หนวยงาน ปราฎรายละเอียด ดังนี้

-2ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรมฯ ประจําป 2562

3.57%

สําเร็จ

96.43%

ไมสําเร็จ

ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหา อุปสรรค
ไมมีการกำหนดเปนนโยบายสำคัญ

แนวทางแกไข
- กำหนดเรื่องการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน
ปราบปรามการทุจริตใหเปนนโยบายสำคัญและสื่อสาร
ใหทราบทุกระดับ
- ปรับกลุม เปาหมาย เปน รองภารกิจทุกดานเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนงาน/
กิจกรรมถายทอดไปสูผูปฏิบัติโดยตรง
การจัดกิจกรรมของหนวยงานสวนกลางมีความซ้ำซอน
หนวยงานสวนกลางควรบูรณาการขอมูลรวมกัน
ระยะเวลาการเตรียมความพรอมในการวิพากษกระชั้นชิด ปรับ Timeline และรูปแบบการวิพากษโดยจัดตาม
ภูมิภาคและแบงกลุมทำกิจกรรม
กิจกรรมบางตัวชี้วัดไมระบุรายละเอียดการดำเนินงาน
- ควรจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯที่มีรายละเอียดในการ
ที่ชัดเจน ทำใหหนวยงานเกิดความไมเขาใจแนวทาง
ดำเนินงาน เพื่อนำไปถายทอดปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง
การดำเนินงาน เชน กลุมเปาหมายที่จะเปนสมาชิกของ และเจาหนาทีท่ ุกระดับสามารถปฏิบัติได
ชมรมจริยธรรม หลักเกณฑการเบิกจายใหทนั ภายใน
- ควรจัดทำโครงการนำรองในการสื่อสารใหความรูดาน
5 วันทำการ
กฎระเบียบและการปองปราม เพื่อเปนแนวทางใหกับ
หนวยงาน
หนวยงานไมมีบุคลากรที่เปนวิทยากรตัวคูณที่จะมาให
ควรสนับสนุนทีมวิทยากรหรือจัดอบรมเพื่อกระตุนให
ความรูในเรื่องผลประโยชนทับซอน ตองเชิญวิทยากรจาก เจาหนาที่ตระหนักถึงเรื่องผลประโยชนทับซอน
หนวยงานขางนอกมาบรรยายใหความรูใหกับบุคลากร
ของหนวยงาน
ที่มา : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการดานการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-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. 2562
จะดำเนินงานภายใตโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย
ประจำป พ.ศ. 2562 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,436,670 บาท มีการดำเนินการจัด
กิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบขอรองเรียน ป 2562 ไมไดดำเนินการ เนื่องจาก
อยู  ร ะหว า งศึ ก ษารู ป แบบ ผลการดำเนิ น งาน คิ ด เป น ร อ ยละ 85.71 ผลการเบิ ก จ า ย คิ ด เป น รอ ยละ 49.67
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 1,436,670 บาท
งบประมาณที่ใช้จริง 713,607.50 บาท
28,855
78,377.50

198,100

กิจกรรมที่1รณรงค์สง่ เสริมคุณธรรมฯ
70,450

กิจกรรมที่2การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
กิจกรรมที่3การคัดเลือกหน่วยงานฯ

200,330
137,495

กิจกรรมที่4สืบสวน/สอบสวน
กิจกรรมที่5การประเมิน ITA
กิจกรรมที่6คณะกรรมการ/คณะทํางาน

-4สรุปรายละเอียดคาใชจายและผลการดำเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย ประจำป 2562
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 รณรงคสง เสริมคุณธรรมฯ
- สื่อ,มุมจริยธรรม
- ประกวด
- จัดนิทรรศการ กสธ./อื่นๆ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2+คัดเลือกหนวยงาน
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกหนวยงานฯ
- ทำโล
- จัดนิทรรศการ กสธ.
กิจกรรมที่ 4 สืบสวน/สอบสวน
- สืบสวน
- ละเมิด
กิจกรรมที่ 5 การประเมิน ITA
- ประชุมใหคำปรึกษา ITA, แผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมฯ
กิจกรรมที่ 6 คณะกรรมการ/คณะทำงาน
- คกก.จริยธรรม
- คกก กำหนดกรอบแนวทางฯ
- คกก คัดเลือกหนวยงาน
- คกก ประกวดฯ
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบขอรองเรียน
ป 62 ไมไดดำเนินการเนื่องจากอยูระหวางศึกษารูปแบบ
รวม

จัดสรร

งปม 62

ใชไป

ผลการดำเนินงาน
งาน
เงิน
(รอยละ) (รอยละ)
100
32.32

242,500

78,377.50

160,792

70,450

100

43.81

460,000

200,330

100

43.55

193,718

137,495

100

70.98

213,600

198,100

100

86.47

66,060

28,855

60

43.68

100,000

0

0

0

85.71

49.67

1,436,670 713,607.50
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ผลสำเร็จ
งบประมาณ หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ที่ใช
ที่
ผลลัพธ
ผลลัพธ
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.๖2)
รับผิดชอบ (ต.ค.-ธ.ค.61)
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
78,377.50
กิจกรรมที่ 1
กลุมงาน
28 มิ.ย.62
100 คน
คะแนน ITA
คุมครอง
รณรงคสงเสริม
3 สื่อ
เพิ่มสูงขึ้น
จริยธรรม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
การปองกัน
ปราบปราม
การทุจริต

ผลการ
ดำเนินการ
- รวมจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงานใน
เวทีตลาดนัด
คุณธรรม
กระทรวง
สาธารณสุข
พรอมจัดทำ
ของที่ระลึก
แจกใหกับผูที่
เขารวมกิจกรรม
จำนวน 100 คน
- เผยแพรสอื่
ผานชองทาง
การสือ่ สารตางๆ
จำนวน 6
ชองทาง เชน
Website กรมการ
แพทย Social
Media
(Facebook)
Application Line

กิจกรรมที่ 2
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดำเนินงานของ
กรมการแพทย

100 คน

คะแนน ITA
เพิ่มสูงขึ้น

70,450

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

-

16 ม.ค.62

27 มิ.ย.62

-

ระบบเคเบิ้ลทีวี
เสียงตามสาย
เปนตน สื่อสาร
ใหเจาหนาที่และ
ผูมารับบริการ
ไดรับทราบ
อยางนอย
เดือนละ 1 ครัง้
ครั้งที่ 1
มีผูเขาประชุม
จำนวน 70 คน
ครั้งที่ 2
มีผูเขาประชุม
จำนวน 100 คน
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กิจกรรมที่ 3
การคัดเลือก
หนวยงาน
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน
กรมการแพทย

กิจกรรมที่ 4
การสืบสวน/
สอบสวน

ผลสำเร็จ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
10
คะแนน ITA
หนวยงาน
เพิ่มสูงขึ้น

งบประมาณ
ที่ใช
200,330

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.61)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.62)
-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.๖2)

27 มิ.ย.62

17 ก.ย.62

-

25 ก.พ.62

14 พ.ค.62
6 มิ.ย.62
19 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62

6 ส.ค.62
16 ก.ค.62
23 ก.ค.62
25-26 ก.ค.62
13 ก.ย.62
16 ก.ย.62
-

5 เรื่อง

จำนวนเรื่อง
รองเรียน/
รองทุกขที่
ลดลง

137,495

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

กิจกรรมที่ 5
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดำเนินงาน
ของกรมการแพทย

100
คน

คะแนน ITA
เพิ่มสูงขึ้น

198,100

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

-

-

15 – 16 พ.ค.62
23–24 พ.ค.62

กิจกรรมที่ 6
การดำเนินงาน
ของคณะทำงาน/
คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ

3 คณะ

คะแนน ITA
เพิ่มสูงขึ้น

28,855

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

-

4 ม.ค.62
22 ก.พ.62
27 ก.พ.62
27 มี.ค.62

กิจกรรมที่ 7
พัฒนาระบบ
ติดตามการ
จัดการขอ
รองเรียน

42
หนวยงาน

1.การตอบสนอง
ขอรองเรียน
ภายใน 15 วัน
2.ความพึง
พอใจของผู
รองเรียนที่
ไดรับการ
ตอบสนอง
ขอรองเรียน

-

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

-

-

30เม.ย.62
22 พ.ค.62
14 มิ.ย.62
18 มิ.ย.62
24 มิ.ย.62
26 มิ.ย.62
-

20 มี.ค.62
25 มี.ค.62

-

-

ผลการ
ดำเนินการ
จัดการคัดเลือก
หนวยงาน
ดำเนินงานตาม
เกณฑคุณธรรม
และความโปรงใส
โดยมีหนวยงาน
รวมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน
จำนวน 15
หนวยงาน
ซึ่งมีหนวยงาน
ที่ไดรับการ
คัดเลือก จำนวน
10 หนวยงาน
โดยอธิบดี
กรมการแพทย
มอบโลรางวัล
ใหกับหนวยงาน
ในที่ประชุม
กรมการแพทย
มีการสืบสวน/
สอบสวน
ขอเท็จจริง
จำนวน 6 เรื่อง
มีการจัดสัมมนา
วิพากษผูมีสวนได
สวนเสียภายในและ
ภายนอกหนวยงาน
ในสังกัด จำนวน
4 รอบโดยมี
ผูเขารวม จำนวน
240 คน
มีการประชุม
คณะทำงาน/
คณะกรรมการ
3 คณะ จำนวน
10 ครั้ง
ปงบประมาณ
2562 ไมได
ดำเนินการ
เนื่องจากอยู
ระหวางศึกษา
รูปแบบและ
ดำเนินการ
จัดทำใน
ปงบประมาณ
2563

ที่มา : แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 73.ผลสัมฤทธิ์ตามปาหมาย
ผลการประเมินแผนฯ ของกรมการแพทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินการตาม
แผนสำเร็จ รอยละ 96.43 มีระดับการนำแผนไปปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ผลการประเมิน ITA สูงขึ้นจากป 2561 ไดเทากับ 91.13 คะแนน

