รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงำนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขึ้น
โดยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้มอบหมำยให้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน รับไปดำเนินกำร และบัดนี้กำรดำเนินกำรตำมแผนฯ ประจำปี พ.ศ.
2562 ไตรมำสที่ 2 ณ วันที่ 28 กุมภำพัน ธ์ 2562 จึง ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้ง ระบุปัจจั ย
สนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลัก ธรรมำ ภิบำล
1.ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงสำนึกและค่ำนิยมให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำม
หลักธรรมมำภิบำล โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.1 กิจกรรมประชุมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงำน ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
กำรดำเนินกำร
ดำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เวียงสำ จังหวัดน่ำน มีคณะเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม จำนวน 50 คน
ผลกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรเป็นกำรประชุมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงำน
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตลอดจนเพื่อสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะ
ผู้บริหำรและพนักงำนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้
พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม เกิดกำรเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในกำรศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ
1.2 กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน
กำรดำเนินกำร
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์ วันที่ 8 มีนำคม 2562 เพื่อเป็นกำรสนอง
นโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรสร้ำงระบบรำชกำรที่ใสสะอำด
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนโดยผู้บริหำรและคณะเจ้ำหน้ำที่ ได้เข้ำร่วม
ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝัง
อุดมกำรณ์เพื่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่ง จัดขึ้นในวัน ที่ 8 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
1.3 กิจกรรม กำหนดมำตรกำร กลไก และวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่

กำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้จัดกิจกรรมประชุม กำหนดมำตรกำร
กลไก ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรทำงำน และใช้ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้ กำหนดมำตรกำร กลไก ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรทำงำน และใช้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
กำรดำเนินกำร จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จัง หวัดน่ำนได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
2.2 กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและ www.sasuksa.com
กำรดำเนินกำร จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้ดำเนินกำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้ อจัดจ้ำง
ผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็บไชต์หน่วยงำน บอร์ดประชำสัมพันธ์ และทำง facebook สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรดำเนินกำร เก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้ดำเนินกำรกำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้
บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมำส
2.4 กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
กำรดำเนินกำร จำทำแผน และจัดทำสรุปผลกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
1.กำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน มีกำรตรวจสอบกำรเงินทุกเดือนโดยสลับไขว่กันเพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน
2.กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งได้มีกำรกำหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรและคณะทำงำนโดยแบ่งอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร
3.ได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ 2562 ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งำนย่อย และในส่วนองค์กร และได้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร จัดส่ง รำยงำนให้ สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดน่ำนและสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 ระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
กำรดำเนินกำร
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับควำมเดือดร้อนและไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐผ่ำนเว็บไซต์ www.sasuksa.com
ผลกำรดำเนินกำร
ได้ดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่ำนทำงเวปไซด์ www.sasuksa.com ย่ำง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3.2ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรสร้ำง
มำตรฐำนควำมโปร่งใสเช่นกฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรให้คณะเจ้ำหน้ำที่
กำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเวปไซด์ www.sasuksa.com
3.3 กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
กำรดำเนินกำร สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกำรดำเนินกำร
กำลังดำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร
กำรดำเนินกำร
จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร
ผลกำรดำเนินกำร
1) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
2) กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
กำรดำเนินกำร
จัดทำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.3 กำรส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม อบรมสัมมำนำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินกำร ส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
4.3.1 ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
4.3.2 ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
4.3.3 ด้ำนกำรเงิน
4.3.4 ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดส่งข้ำรำชกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้ำน
1) ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต จำนวน 1 ครั้ง

2) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
จำนวน 5 ครั้ง
3) ด้ำนกำรเงิน
จำนวน 2 ครั้ง สสจ น่ำน มำจัดอบรมให้
4) ด้ำนกำรควบคุมภำยใน จำนวน 1 ครั้ง
4.4 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
กำรดำเนินกำร
จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
4.5 กำรจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรจัดช่องทำงร้องเรียน/แจ้ง
เบำะแส/ควำมคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
- เว็บไซต์ www.sasuksa.com
- โทร 054-781755 โทรสำร 054-781755
- https://www.facebook.com/sasuksa
กำรดำเนินกำร
จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสกำรทุจริต เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำง
เวปไซด์ www.sasuksa.com และบอร์ดประชำสัมพันธ์
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำร
ดำเนินกำรประสบควำมสำเร็จ ดังนี้
1) กำรที่มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยสภำเทศบำล เป็นกำรสร้ำงระบบ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเทิง มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่ง ใส
โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง Web site และ facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จัง หวัดน่ำน มีบุคลำกรไม่เพียงพอ มี 6 คนที่ยังขำด
ควำมรู้ควำมสำมำรถและอัตรำกำลังคนยังไม่เพียงพอ เป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนขนำด L ที่ต้องมีบุคลำกร 14
คน ทำให้อำจมีกำรตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน
กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรงทำให้กระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยในมีกำรตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงำนหลักของตนเองก่อน อำจ
ทำให้ไม่มีเวลำดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ

4.ข้อเสนอแนะ
1) พั ฒ นำศั ก ยภำพและปลู กฝั ง ข้ ำรำชกำรให้ มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม่ ก ระท ำกำรทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยนำผลกำรประเมิน
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยมีตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อกำรตรวจสอบ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

