บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร ๐ ๔๓๕8 ๑321 ต่อ 104
ที่ รอ ๐๐๓๒.301 /17
วันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง ขออนุญาตนาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒561
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ตามที่ ข้ า พเจ้ า นางปิ ย ะนั น ท์ สุ่ ม มาตย์ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานการจั ด การ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งานคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖1 นั้น
บัด นี้ ได้ ด าเนิ น การเสร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้ว เพื่ อ เป็ นการเผยแพร่ผ ลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า ว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลและบุ ค คลภายนอกที่ ส นใจได้ รั บ ทราบ จึ ง ขออนุ ญ าตน าผลการ วิ เ คราะห์ ฯ
ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นางปิยะนันท์ สุ่มมาตย์ )
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจาปี 2561
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
---------------------------------------------การดาเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ของหน่วยงาน ประจาปี 2561 ดังนี้
1. จัดอบรมเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 โครงการ
แบ่ ง เป็น หัว หน้ างานทุก งานในโรงพยาบาลและเจ้า หน้ าที่ การเงิน เจ้า หน้ าที่ พัส ดุ คณะกรรมการการเงิ น
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จานวน 52 คน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จานวน 40 คน ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น จานวน 92 คน
บุคลากรได้ รับความรู้ เรื่องวินัย ข้าราชการพลเรือนการปราบปรามทุ จริต พรบ.ความผิด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอสุวรรณภูมิ จานวน 4,000 บาท
และงบโรงพยาบาลจานวน 5,200 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง
2. คัดเลือกบุคคลต้นแบบประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริต จานวน 5 ราย
3. คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น เพื่อยกย่องชูเกียรติ จานวน 2 ราย
4. รณรงค์การป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
๑. กิจกรรมในการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖1 ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง
ทาให้ไม่สามารถให้ความรู้ให้ครอบคลุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน
๒. นโยบายการดาเนินงานป้องกันปราบปรามทุจริต ต้อ งดาเนินการปลูกฝัง เจตนคติ ของเจ้าหน้า ที่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน การดาเนินงานที่ ผ่านมา มีรูปธรรม และวิธีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนตั้งแต่ปี ๒๕๕9 ดังนั้นเห็นควรให้หน่วยงาน กาหนดนโยบายให้ดาเนินการต่อเนื่องอย่างจริงจัง
๓. การดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและได้ผล ต้องมีภาคี
เครือข่ายหรือองค์กรบุคคลภายนอก ให้ความร่วมมือและมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมา
ส่วนมากหน่วยงานจะเป็นผู้ดาเนินการเอง
๔. การปลูกฝังเรื่อง การป้องกันปราบปรามทุจริตในหน่วยงานราชการ จาเป็นต้องกระทาตั้งแต่ เริ่มเข้าสู่
องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ที่บรรจุเข้าทางานใหม่ ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้และให้ทราบ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

-2-/ปัญหา...

-2ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ยังขาดความตระหนักและให้ความร่วมมือ เฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริต เนื่องจากระบบ ราชการยังต้องควบคุมกากับโดยผู้บังคับบัญชา จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และสะท้อน
ปัญหาเท่าที่ควร
2. หน่วยงานภาครัฐ ขาดองค์กรหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบเรื่องป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน
เนื่องจากอัตรากาลังเจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ผู้บริหารของหน่วยงานในสัง กัด ให้มีจิตสานึก ตระหนัก มีความเข้าใจ
งานป้องกันปราบปรามทุจริต และกระทาตัวเป็นแบบอย่างในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งทาให้องค์กร
มีความกล้าที่จะให้ความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
2. กาหนดตัวชี้วัด ให้หน่วยงานในสัง กัด ดาเนินงานปราบปรามทุจริต คุณ ธรรมและความโปร่ง ใส
ให้ ห น่ ว ยงานถื อ ปฏิ บั ติ แ ละประสานงบประมาณ ทั้ ง ภายในองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
3. สร้ า งภาคเครื อ ข่ า ยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในภาคเอกชน เช่ น อสม. ประชาชนทั่ ว ไป
ให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมากขึ้น
4. ผู้บริหารหน่วยงาน ทุกระดับ ควรกาหนดให้มี ผู้รับผิดชอบงานและกาชับให้ทุกงาน ทุกกลุ่มฝ่าย
ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
---------------------------------------------------------

