สรุปผลการดาเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๑
ชื่อโครงการ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ อาเภอบ้านแพง
ประจาปี 2561

หัวหน้าโครงการ

ชื่อ นายกามนิต มงคลเกตุ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง

ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อ นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการ
ดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามลาดับ ทาให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมา พบว่าหลายหน่วยงานนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็น กรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล เกิดการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอานวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการป้องกัน ในประเด็นทีอาจเป็นความ
เสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทาให้ การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศ
ทางการพัฒนาและปรับปรุง การทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ จากความสาเร็จของการดาเนินการที่ผ่านมาดังกล่าว ทาให้ “การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสาคัญ ในการขับเคลื่อนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
เช่น ๑. เป็นกลไกการขับเคลื่อนและถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๒. เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามรายงานเรื่อง

“การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้าง ระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๓. เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมี
ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ๔. ถูกกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดแนวทางที่ ๒ “การป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ถูกกาหนดให้เป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
๑๖.๕ เรื่อง “การลด การทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปรับปรุงปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการ “การประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพงจึงได้จัดทาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ
อาเภอบ้านแพง ประจาปี 2561 ขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของทุกภาคส่วนในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะ และหน่วยงานภาครัฐบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบ้านแพง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง และโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตาบลทุกแห่ง จานวน ๓๐ คน
ระยะเวลาและพื้นที่ดาเนินการ
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 256๑
เนือ้ หาการอบรม
-การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล หน่วยงานย่อย
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
-จัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544
-การจัดการข้อร้องเรียน และการปราบปรามการทุจริตการติดตามและประเมินผล หน่วยงานย่อยในการจัด
วางระบบ การจัดการข้อร้องเรียน และการปราบปรามการทุจริต
-ระเบียบวินัยข้าราชการ
จานวนผูเ้ ข้าอบรม
จานวน ๕๕ คน
สถานที่จดั อบรม
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วิทยากร
๑. จ่าเอกทวี คุณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๒. นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศล นิติกรชานาญการ
งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
อบรมกลุ่มเป้าหมาย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒0 คน X 25 บาท X
2 มื้อ
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๒0 คน X 1๕0
บาท X 1 วัน
รวม (สี่พันบาทถ้วน)

รวม
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

แหล่งที่มาของงบประมาณ (บาท)
จัดสรรจาก
กองทุน แหล่งอื่นๆ
จังหวัด
ตาบล

๑,000.-

๑,000.-

-

๓,000.-

๓,000.-

-

4,๐00.-

4,๐00.-

วิธีดาเนินการ/วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินความรู้
๒. ตอบข้อซักถามและประเด็นปัญหาต่างๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบ้านแพง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง และโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตาบล ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
รูปภาพกิจกรรม

