แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนำคม 2565
หัวข้อ : รำยงำนกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี 2565
รายละเอียดข้อมูล

Linkภายนอก :
หมายเหตุ :

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต https://www.pkto.moph.go.th/

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

วิพำดำ รองเดช
(นำงสำววิพำดำ รองเดช)
นิติกร
หัวหน้ำกลุ่มกฎหมำย
วันที่ 31 มีนำคม 2565

สมสุข สัมพันธ์ประทีป
(นำยสมสุข สัมพันธ์ประทีป)
เภสัชกรเชี่ยวชำญ (ด้ำนเภสัชสำธำรณสุข) ปฏิบัติรำชกำรแทน
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 มีนำคม 2565
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วิภู สกุลตัน
(นำยวิภู สกุลตัน)
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
วันที่ 31 มีนำคม 2565
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รายงานผลการกากับติดตาม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ก

คานา
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงพยำบำล และให้หน่วยงำนในโรงพยำบำลปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวัง และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ให้
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้จึงขอรำยงำนผลกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ข

สารบัญ
คำนำ

ก

สำรบัญ

ข

บทที่ 1
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ

1

บทที่ 2
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ

6

-1บทที่ 1
แผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ 2565

หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกั น ปรำบปรำมกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนแม่บทกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เมื่อวันที่
16 สิงหำคม 2560 ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “กระทรวงสำธำรณสุข ใสสะอำด ร่วมต้ำน
ทุจริต”และตำมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็น กำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 คณะที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ปรั บ สมดุล และพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ แนวทำงหลั ก 3 แนวทำงประกอบด้ว ย 1) สร้ำง
จิ ต ส ำนึ ก และปลู ก ฝั ง ควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 2) สร้ ำ งกลไกกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และ 3) เสริ ม สร้ ำ ง
ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้ำหมำยคือ สังคมไทยมีภำพลักษณ์
กำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตดีขึ้น
กำรดำเนิ น กำรตำมแผนบู รณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิช อบ
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2565 ล้ ว นเป็ น ไปตำมนโยบำยและทิ ศ ทำงกำรขั บ เคลื่ อ นกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบำลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พุ ท ธศั ก รำช 2560 หมวด 5 หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
ตำมมำตรำ 63 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีมำตรกำรกลไกที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและขจัดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเข้มงวด กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต่อต้ำน ชี้เบำะแส
2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับ
สมดุ ล และพัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ดกำรภำครั ฐ เพื่อมุ่ งสู่ กำรเป็น ประเทศที่มีค วำมมั่ นคง มั่ง คั่ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อให้
ปัญหำคอรัปชั่นลดลง และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น
4. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติด้ำนทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand)
5. แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อมุ่งสู่กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต
6. คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560
/7. นโยบำย...

-27. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ) ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
8. มำตรกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุ ข 3 ป. 1 ค. (ปลู ก
จิตสำนึก ป้ องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้ มีควำมเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภำพ
9. กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ให้ขยำยใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565
วิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาพรวม
กำรดำเนินกำรในกรอบแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบำยรัฐ บำล ยุท ธศำสตร์ช ำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ที่ต้องกำรบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยในภำพรวม
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
เป้าหมายในภาพรวม
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดของกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี 2565 หมวด Governance Excellence
(บริหำรจั ดกำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบ ำล) แผนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมภิบำลและองค์กรคุณภำพ
โครงกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส ระดับกำรแสดงผล ระดับจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงำนใน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA เป้ำหมำยปี 2565 ร้อยละ 92
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรองค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนในหน่วยงำน
3. เพื่อปรับปรุงระบบ วิธีกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ควำมโปร่งใสและลดควำมเสี่ยงของกำรทุจริต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำน ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และพัฒนำปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
5. สนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัดมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ส่ งเสริ มและสนับ สนุนให้บุคลำกรในสั งกัดยึดถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และเพิ่มมำตรกำรเสริมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ 100 มำตรำ 103
มำตรำ 103/7
7. สร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
/กิจกรรม...

-3กิจกรรม

/ผลทีค่ ำดว่ำ...

-4ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต มีจิตสำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. บุคลำกรในสังกัด สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจยึดถือปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
4. บุคลำกรในสังกัด สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
5. หน่วยงำนมีส่วนช่วยในกำรลดปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทย เพื่อส่งผลให้ประเทศไทยมี
ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ดีขึ้น
บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจ ริ ต ของโรงพยำบำล และให้ ห น่ ว ยงำนในโรงพยำบำลปฏิ บัติ ง ำนบรรลุ ต ำมวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวัง และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นรูปธรรม
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
ต้องบูรณำกำรและอำศัยกำรมีส่วนรวมจำกทุกหน่วยงำนในโรงพยำบำลจะต้องปฏิบัติและดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้บรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง

-5บทที่ 2
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดตัวชี้วัดระดับโรงพยำบำลเพื่อตอบสนอง
แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ ชอบ ตัวชี้วัดที่ K22. ร้อยละหน่วยงำนที่
ดำเนินกำรพัฒนำสำเร็จตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)
2. จัดทำโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA)
ประจำปีงบประมำณ 2565
3. จัดทำผังควบคุมกำกับกำรดำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) ประจำปีงบประมำณ 2565
4. ผู้บริหำรสูงสุดของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ประกำศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรต่อสำธำรณชน ดังนี้
4.1. ประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร ““สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วม
ต้ำนทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
4.2. ประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร “แนวทำงกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมกำร
จัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ”
5. โดยจัดทำประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อออกมำกำชับ รวมไปถึงให้
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำม พร้อมทั้งถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด จำนวน 6 ประกำศ ดังนี้
5.1 ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำรให้และรับของขวัญของ
ข้ำรำชกำร ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำงๆ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4
5.2 ประกำศแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557
5.3 ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
5.4 ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
ประเด็นกำรเงินบริจำค และทรัพย์สินบริจำค
5.5 ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และ
แก้ไขกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด
5.6 ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มำตรกำรแนวทำงปฏิบัติในกำรรับ
ส่ ว นแถมพิเศษ ส่ ว นชดเชย ส่ ว นสนั บ สนุน หรือส่ ว นอื่นใดเพิ่มเติ ม จำกที่ห น่ว ยงำนของรัฐ กำหนดไว้ใ น
ขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ

/6. โรงพยำบำล...

-66. ส ำนั กงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่ งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
7. จัดทำคู่มือ ดังนี้
7.1 คู่มือปฏิบัติกำรกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.2 คู่มือปฏิบัติกำรกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
7.3 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
7.4 คู่มือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรทำงำน

