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  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขึ้น 

   โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ได้มอบหมำยให้ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน รับไปด ำเนินกำร และบัดนี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ ประจ ำปี พ.ศ.
2562 ไตรมำสท่ี 2 ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2562 จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมท้ังระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนฯ ส ำหรับกรอบแผนกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
 
1.ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลัก ธรรมำ ภิบำล 
1.ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงส ำนึกและค่ำนิยมให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำม

หลักธรรมมำภิบำล โดยด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

     1.1 กิจกรรมประชุมวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงำน ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนินโครงกำรเมื่อวันท่ี 6 กุมภำพันธ์  2562 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

เวียงสำ  จังหวัดน่ำน มีคณะเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วม จ ำนวน 50 คน 
ผลกำรด ำเนินกำร 

  กำรด ำเนินกำรเป็นกำรประชุมวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงำน 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน ตลอดจนเพื่อสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะ
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้น ำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้
พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม เกิดกำรเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน  มีควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงกันและกนั รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ในกำรศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 

1.2 กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 
  กำรด ำเนินกำร 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์ วันท่ี 8 มีนำคม 2562 เพื่อเป็นกำรสนอง
นโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรสร้ำงระบบรำชกำรท่ีใสสะอำด 

ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนโดยผู้บริหำรและคณะเจ้ำหน้ำท่ี ได้เข้ำร่วม

ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน เพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝัง
อุดมกำรณ์เพื่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 8 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

1.3 กิจกรรม ก ำหนดมำตรกำร กลไก และวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ 
เจ้ำหน้ำท่ี  



กำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้จัดกิจกรรมประชุม ก ำหนดมำตรกำร 

กลไก ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน และใช้ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้ ก ำหนดมำตรกำร กลไก ในกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน และใช้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

ของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
กำรด ำเนินกำร จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ

ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540  
2.2 กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและ www.sasuksa.com 
กำรด ำเนินกำร  จัดท ำแผน และจัดท ำสรุปผล 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง

ผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็บไชต์หน่วยงำน บอร์ดประชำสัมพันธ์  และทำง facebook ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
กำรด ำเนินกำร  เก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้ด ำเนินกำรกำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้

บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เป็นประจ ำต่อเนื่องทุกไตรมำส  
  2.4 กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

กำรด ำเนินกำร   จ ำท ำแผน และจัดท ำสรุปผลกำรควบคุมภำยใน 
ผลกำรด ำเนินกำร 
1.ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน    

ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก ำหนดให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแล 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันส้ิน
ปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน มีกำรตรวจสอบกำรเงินทุกเดือนโดยสลับไขว่กันเพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
  2.กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงภำยในองค์กร 

  มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงซึ่งได้มีกำรก ำหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนโดยแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเส่ียง และวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นภำยในองค์กร  

3.ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2562 ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ท้ังในส่วน
งำนย่อย และในส่วนองค์กร และได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จัดส่งรำยงำนให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดน่ำนและส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน เรียบร้อยแล้ว  



ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.1 ระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  
กำรด ำเนินกำร 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับควำมเดือดร้อนและไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของ 

ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐผ่ำนเว็บไซต์ www.sasuksa.com 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่ำนทำงเวปไซด์ www.sasuksa.com ย่ำง

ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
3.2ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรสร้ำง

มำตรฐำนควำมโปร่งใสเช่นกฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรให้คณะเจ้ำหน้ำท่ี 
กำรด ำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต 
ผลกำรด ำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเวปไซด์ www.sasuksa.com 
3.3 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรป้องกัน

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
กำรด ำเนินกำร ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ก ำลังด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.1 จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร 
กำรด ำเนินกำร  
จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร 

  ผลกำรด ำเนินกำร 
          1) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
  2) ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3) จัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร 

4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
กำรด ำเนินกำร 
จัดท ำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มีกำรจัดท ำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
4.3 กำรส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม อบรมสัมมำนำท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินกำร ส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม 

  4.3.1 ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
4.3.2 ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
4.3.3 ด้ำนกำรเงิน 
4.3.4 ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มีกำรจัดส่งข้ำรำชกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับต ำแหน่งทุกด้ำน  

          1) ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต จ ำนวน 1 ครั้ง 

http://www.sasuksa.com/


          2) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล        จ ำนวน 5 ครั้ง 
          3) ด้ำนกำรเงิน                   จ ำนวน 2 ครั้ง สสจ น่ำน มำจัดอบรมให้ 
         4) ด้ำนกำรควบคุมภำยใน     จ ำนวน 1 ครั้ง 

4.4 จัดท ำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กำรด ำเนินกำร 
จัดท ำ หลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์  
4.5 กำรจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรจัดช่องทำงร้องเรียน/แจ้ง

เบำะแส/ควำมคิดเห็น 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
- เว็บไซต์ www.sasuksa.com 
- โทร 054-781755    โทรสำร 054-781755 
- https://www.facebook.com/sasuksa 

กำรด ำเนินกำร 
จัดท ำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มีกำรจัดท ำจัดท ำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสกำรทุจริต เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำง

เวปไซด์  www.sasuksa.com  และบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 

2.ปัจจัยสนับสนนุ 
  ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำร
ด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
  1) กำรท่ีมีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยสภำเทศบำล  เป็นกำรสร้ำงระบบ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทิงมีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
โดยมีกำรจัดต้ังศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
  3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง Web site และ facebook   
 
3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน มีบุคลำกรไม่เพียงพอ มี 6 คนท่ียังขำด
ควำมรู้ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังคนยังไม่เพียงพอ เป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนขนำด L ท่ีต้องมีบุคลำกร 14 
คน ท ำให้อำจมีกำรตรวจสอบท่ีไม่ครอบคลุมทุกด้ำน 
  กำรท่ีไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรงท ำให้กระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยในมีกำรตรวจสอบไม่สม่ ำเสมอ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงำนหลักของตนเองก่อน อำจ
ท ำให้ไม่มีเวลำด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ 
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4.ข้อเสนอแนะ 
  1) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 
  2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยน ำผลกำรประเมิน
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
  3) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล 
  4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยมีต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในเพื่อกำรตรวจสอบ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 


