*******

*******

๑. ความเป็นมา
ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยา ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๒
( พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนาสู่การปฏิบัติ
ได้อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม กาหนดให้ ป ลู กฝั งค่า นิยม คุ ณธรรม จริย ธรรม และจิต ส านึกในการรั ก ษาศัก ดิ์ศรีความเป็ น
ข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รวมถึ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
ในการตรวจ สอบ เฝ้ า ระวั ง เพื่ อ สกั ด กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ตามนโยบายคณะรั ฐ มนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ป.๑ ค.
(ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย )

๒. ทบทวน...

๒. ทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์

มาตรการ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ปลูกและปลุก
จิตสานึกการ
ต่อต้านการทุจริต
เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคน
ในทุกภาคส่วนใน
การรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ

๑.ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร
สาธารณสุข
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จังหวัดพะเยา
๒. ดูแล
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
สาธารณสุข
ทุกระดับ

๑.ประชุมมอบนโยบาย และกิจกรรม
ประกาศแนวทางเชิงพฤติกรรม ด้าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใน
องค์กรในบุคลากรทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
บูรณาการการ
ทางานของ
หน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริต
และพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ในการป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต โดย
การสร้าง
เครือข่ายภาค
ประชาชน

๑. จัดให้มีช่องทางรับสมัครเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ
เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัด
๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
หน่วยงาน
ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับ วิธีการ
ภาครัฐ/
ตรวจสอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
หน่วยงาน
แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เอกชน /
โดยให้ข้อมูลประชาชนผ่านทางศูนย์ข้อมูล
ภาค
ข่าวสารและเว็บไซด์ของหน่วยงาน ฯลฯ
ประชาชน /
๓. การให้ประชาชนและผู้มสี ่วนได้เสียเข้า
อาสาสมัคร
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประมูล
สาธารณสุข
งานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยเผยแพร่
ประจา
ประกาศผ่านเว็บไซด์สสจ.พะเยา
หมู่บ้าน
๔. การติดตามและพัฒนาศักยภาพ
(อสม.)
เครือข่ายอาสามาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน ( อสม.) ป้องกันทุจริต ตามบันทึก
ตกลงความร่วมมือเครือข่ายเมืองคนดี

รายละเอียดกิจกรรม

๒.จัดกระบวนการพัฒนาคุณธรรม และ
การสร้างความสามัคคี 4 ครั้ง
๓.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผล
การดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมระดับจังหวัด เขตและ
ระดับประเทศ
๔.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร
การบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

งบสป. ( K4771 )
๑๕,๑๒๐
บุคลากร
สาธารณสุข
ทุกระดับ

งบสป.( K4771 )
๖๐,๔๘๐
งบสป .(K4771)
๙,๐๐๐
งบสป.( K4771 )
๑๒,๖๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บริการฯ
กลุ่มงานนิติ
การ/กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/
งานการเงิน
และบัญชี /

ยุทธศาสตร์ ...

ยุทธศาสตร์ท๓ี่
พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

เสริมสร้าง
สมรรถนะของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ราชการ ปีฯ
๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมและ
จัดการในการ
พัฒนา
ป้องกันและ
ศักยภาพ
ปราบปรามการ
บุคลากรและ
ทุจริต
เครือข่ายใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
ทุจริตน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
เสริมสร้างองค์
ความรู้ให้กับ
บุคลากรด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการ
อบรมเสริม
ความรู้และ
สนับสนุน
ความรู้ด้าน
กฎหมาย
ส่งเสริมการใช้
และต่อต้าน
การทุจริตและ
ปราบปราม
การคอรัปชั่น

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
บุคลากรใน
๑.๑ ประชุมคณะทางาน ITA
สังกัดสสจ.
๑.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา พะเยา
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบการควบคุมภายใน
๑.๑ พัฒนาบุคลากรในสังกัดฯทุกระดับให้ หน่วยงานใน
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีใน สังกัดสสจ.
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
พะเยา
๑.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีความรู้
เรื่องระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
๑.๓ .จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ปีฯ
พ.ศ.๒๕๕๙ ให้แก่คณะกรรมการภาคี
เครือข่ายตรวจสอบภายในฯ ที่ได้รบั การ
แต่งตั้ง
๑.๔ ออกตรวจสอบภายในหน่วยงานใน
สังกัด
๒.๕ สรุปผล และ ออกตรวจสอบภายใน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
จัดอบรมตามหลักสูตร เกี่ยวกับระเบียบ
ราชการ สาหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน
บุคลากรใน
และบัญชี และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
สังกัดสสจ.
(องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส )
พะเยา
สนับสนุนสื่อเอกสาร วิเคราะห์สถานการณ์ บุคลากรใน
การทาผิดวินยั ของ หน่วยงานในสังกัด
สังกัดสสจ.
สสจ.พะเยา และจัดทา/จัดส่งเอกสารของ
พะเยา
สป.สธ.ให้ รพช.และสสอ.

งบศปท.
๕๐,๐๐๐

กลุ่มงานนิติ
การ

กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

งบสป .(K๔๗๗๑)
๔,๒๐๐
งบสป .(K๔๗๗๑)
๒๒,๒๐๐

งบสป .(K๔๗๗๑)
๗๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

งบสป .(K4771)
๑๐๘,๖๐๐

กลุ่มงานนิติ
การ

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานนิติ
การ

๓. การวิเคราะห์.....

๓. การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดาเนินงาน

๑.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพบุคลากร
สาธารณสุขด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดพะเยา
๒. ดูแลคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ

๑.ประชุมมอบนโยบาย และกิจกรรม
ประกาศแนวทางเชิงพฤติกรรม ด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความ
สามัคคีในองค์กรในบุคลากรทุกระดับ
๒.จัดกระบวนการพัฒนาคุณธรรม และการ
สร้างความสามัคคี ๔ ครั้ง
๓.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ
จังหวัด เขตและระดับประเทศ
๔.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรการ
บริหารจัดการภาครัฐ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โดยการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน

๑. จัดให้มีช่องทางรับสมัครเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับ วิธีการตรวจสอบ
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ
๓. การให้ประชาชนและผู้มสี ่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการประมูลงานและ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเผยแพร่ประกาศผ่านทาง
เว็บไซด์สสจ.พะเยา
๒. การติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสามาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
( อสม.) ป้องกันการทุจริต ตามบันทึกตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายเมืองคนดี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่
เป็นตามเป้าหมาย เพราะมี
ปัญหา ด้านโครงสร้างและ
อัตรากาลัง เจ้าหน้าที่มีภาระ
งานรับผิดชอบมากทาให้การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่
ครบถ้วน

ปัจจัยที่ทาให้การทางานด้าน
การส่งเสริมจริยธรรมประสบ
ความสาเร็จ
๑. ด้านนโยบาย มีการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เป็น
ประจาและบุคลากรร่วมใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
๒. ด้านงบประมาณ มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรม

ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน อย่าง
ต่อเนื่อง

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ ....

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะของบุคลากร
ในการปฏิบัตติ าม
ระเบียบราชการ ปีฯ
๒๕๕๙

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๑.๑ ประชุมคณะทางาน ITA
๑.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

ไม่มีปญ
ั หาอุปสรรค
หน่วยงานมีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานสูงมาก
(คะแนน 81.64 )

ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทั่วถึง เพื่อให้ระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่าย
ในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบการควบคุมภายใน
๑.๑ พัฒนาบุคลากรในสังกัดฯทุกระดับให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการจัด
วางระบบควบคุมภายใน
๑.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีความรูเ้ รื่อง
ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔
๑.๓ .จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานในสังกัด ปีฯพ.ศ.๒๕๕๙ ให้แก่
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในฯ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑.๔ ออกตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด
๒.๕ สรุปผล และ ออกตรวจสอบภายใน
หน่วยงานในสังกัด

๑ เจ้าหน้าทีไ่ ม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนตาม
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒. ขาดการควบคุมและ
กากับและประเมินผลอย่าง
จริงจัง

๑. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และต่อสาธารณะ เช่น
การบริจาคสิ่งของ กรณี เกิดภัย
พิบัติ
๒. มีระบบการควบคุมภายใน สอบ
ทานการจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน (ปย. ปอ. ) ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด (สสจ./รพศ./รพท./รพช.)
ของหน่วยงานครบทุกภารกิจใน
ความรับผิดชอบด้านบริหาร บริการ
วิชาการ
๓.. การประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการตามแนวทางของก.พ.

โครงการอบรมเสริม
ความรู้และสนับสนุน
ความรู้ด้านกฎหมาย
ส่งเสริมการใช้และ
ต่อต้านการทุจริตและ
ปราบปรามการ
คอรัปชั่น

จัดอบรมตามหลักสูตร เกี่ยวกับระเบียบราชการ
สาหรับเจ้าหน้าที่พสั ดุ/การเงินและบัญชี และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล(องค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส )
สนับสนุนสื่อเอกสาร วิเคราะห์สถานการณ์การ
ทาผิดวินัยของ หน่วยงานในสังกัดสสจ.พะเยา
และจัดทา/จัดส่งเอกสาร ให้ รพช.และสสอ.

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่ ๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดทา
คู่มือแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากร
เป็นตาม
ในการมาตรา 100 ,ม.103
๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเรื่องวินยั
ข้าราชการ
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
เช่น การสวดมนต์ ปฏิบัตธิ รรม
ฯลฯ

