รายงานผลการดําเนินงานการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสงเสริมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2562) ภายใตการสรางความเขมแข็งภายในหนวยงาน ดวยการเผยแพรความรูความเขาใจ โดยการ
เขารวมประชุมกับหนวยงาน องคกร ตอตานการทุจริต และการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและปลูกฝงวิธีคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางระบบฐานคิดในการสรางพลังสามัคคีและการอาสาทําความดี โดยยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) โครงการสัมมนาผูปฏิบัติงานเพื่อสรางเสริมคานิยมองคกร FIRST
สานพลังสามัคคี อาสาทําดี รวมอนุรักษทะเลไทย
โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กําหนดการประชุมสัมมนา และพิธีประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตในองคกรภายใต โครงการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ณ หอง
ประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแหงชาติ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผานมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) นําโดยผูบริหารและบุคลากรทั้ง 3 หนวยงาน
รวมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตในองคกร ภายใตโครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม
ประจําป 2562 ตลอดจนรวมแสดงพลังสรางจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริตของชาวอาคารสุขภาพแหงชาติ ณ หองประชุม
สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแหงชาติ
โดยเชิญวิทยากร นางสาวสุชฏา
วรินทร เวช นักวิเ คราะห นโยบายและ
แผนชํ า นาญการพิ เ ศษ บรรยายใน
หั ว ข อ “การป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ
ซ อ น” และ “แนวทางการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามกรอบการประเมินใหม ประจําปงบประมาณ 2562” เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการ
ทํางานและกระตุ นใหเ กิดความตระหนั กในการรว มกัน สรางองคกรธรรมาภิบ าลใหเกิดขึ้น อยางเปนรูป ธรรม โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้

จากขอมูลดัชนีการรับรูการทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่งเปนดัชนีที่สะทอนภาพลักษณ
การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ของประเทศต า งๆ ทั่ ว โลกที่ จั ด อั น ดั บ โดยองค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ Transparency
International: TI) ในป 2561 มีการประเมินและจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเทศ
ไทยมีผลคะแนน CPI 36 คะแนน อยูในอันดับ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด ซึ่งคะแนนลดลงจากป 2560 (ป 2560 ไทยได
37 คะแนน อยูในอันดับ 96) โดยอันดับ 1 ไดแก ประเทศเดนมารก 88 คะแนน อันดับ 2 ไดแก ประเทศนิวซีแลนด 87
คะแนน และอันดับ 3 มีทั้งหมด 4 ประเทศ ไดแก ฟนแลนด สิงคโปร สวีเดน สวิสเซอรแลนด 85 คะแนน ทั้งนี้ในกลุม
ประเทศอาเซียน ไทยจัดอยูในอันดับ 5 รองจาก ประเทศสิงคโปร บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ไดอันดับ 1-4 ตามลําดับ
โดยคาคะแนน CPI ยิ่งสูงแปลวามีการคอรรัปชั่นต่ํา ปจจุบันคะแนน CPI ยังเปนขอมูลสวนหนึ่งที่กลุมนักลงทุนใชประเมิน
ความนาสนใจในการลงทุนของแตละประเทศ เนื่องจากการทุจริตนับเปนปจจัยสําคัญที่สะทอนความเสี่ยงในการเขามา
ลงทุนหรือประกอบธุรกิจตางๆ ตลอดจนสงผลถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากตางประเทศอีกดวย

ดาน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผูอํานวยการ สวรส. กลาววา การสรางจิตสํานึกที่ดีควรเริ่มตนจากความรักและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองสวนหนึ่งมาจากการมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคูกับการสรางเจตคติที่ดี โดย
ตองเริ่มสรางตั้งแตการไมทุจริตทั้งทางตรงและทางออม และการไมทนตอการทุจริต ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก ที่ผานมา
ประเทศไทยถูกทําใหการทุจริตเปนวัฒนธรรมที่ยอมรับได เชน การกินตามน้ํา การเสียคาวิชาหรือคาเสียเวลา ฯลฯ ซึ่งเปน
วัฒนธรรมที่ตองชวยกันปรับเปลี่ยนไปสูทิศทางใหม ที่นอกจากจะไมทนตอการทุจริตแลว ควรตองหาแนวทางปองกันเพื่อ
ไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบตางๆ อีกดวย โดยเริ่มจากความมุงมั่นในตัวเราเองแลวขยายตอไปใน
องคกร เพื่อการดําเนินงานที่มีความโปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานเรื่องนั้นๆ ให
ดีที่สุด ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดจากความตั้งใจในระดับปจเจกบุคคล ประกอบกับความมุงมั่นของผูบริหารองคกรใน
การกํ า หนดนโยบายที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การออกแบบระบบที่เ ขม แข็ งที่ จ ะปอ งกั น การทุจ ริ ต ตลอดจนสนั บ สนุน ให เกิ ด
วัฒนธรรมสรางสรรคดีงาม นําองคกรสูองคกรธรรมาภิบาล โปรงใส และมีประสิทธิภาพ พรอมสรางประโยชนสูสังคมได
อยางแทจริง

นอกจากนี้ นพ.นพพร ไดกลาวนําในการประกาศเจตนารมณความวา ในฐานะผูบริหารของ สวรส.ขอประกาศและ
แสดงเจตนารมณวา จะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส และยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกตอง รวมทั้งการกํากับดูแลและสงเสริมให สวรส.ปราศจากการทุจริต คอรรัปชั่น และผลประโยชนทับซอน ภายใต
การดําเนินงานตามคานิยมการทํางานของ สวรส. ซึ่งผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ
ดังกลาวมาโดยตลอดเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสูการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โครงการสัมมนาผูปฏิบัติงานเพื่อสรางเสริมคานิยมองคกร FIRST สานพลังสามัคคี อาสาทําดี รวมอนุรักษทะเลไทย
โครงการนี้มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง าน 1) สามารถปฏิ บั ติ ต ามค า นิ ย มองค ก ร ส งผลให ผู ป ฏิ บั ติ งานมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 2) มีทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกัน เพื่อสานพลังสรางความสามัคคีให
เกิดความรวมแรง รวมใจในการทํางาน เพื่อสามารถบรรลุเปาหมายรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) มีจิตสํานึก และมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง องคกร และสังคม โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวยผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน สวรส.
จํานวน 55 คน ดําเนินการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี สําหรับ
กิจกรรมตางๆ ประกอบดวยการบรรยายใหความรูดานการทํางานเปนทีม และการอนุรักษธรรมชาติ Workshop กิจกรรม
สานพลังสามัคคี และกิจกรรมอาสาทําดี รวมอนุรักษทะเลไทย
ทีมวิทยากรจากหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ไดใหการตอนรับและนําผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน สวรส. รวมทํากิจกรรม
ตางๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อสรางเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม การเสริมสรางความสัมพันธที่ดี การสรางทัศนคติเชิงบวก ชวย
ใหผูเขารวมโครงการไดรูจักการแกปญหา กลาตัดสินใจ เสริมสรางการเปนผูนําและผูตามที่ดี นอกจากนี้ ยังไดรวมกิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติ โดยการรวมปลูกปะการัง และปลอยปูมากลับสูทองทะเล เพื่อไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญใน
การดูแลรักษาสภาพแวดลอมและรวมอนุรักษทะเลไทย

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาผูปฏิบัติงานเพื่อสรางเสริมคานิยมองคกร FIRST สานพลังสามัคคี อาสาทําดี รวมอนุรักษ
ทะเลไทย ของผูปฏิบัติงาน สวรส. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
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