รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกพะธาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-----------------------------------------------โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตาบลโพนทอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขึ้น
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการ และบัดนี้การดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ.2562 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอ
รายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ
สาหรับกรอบแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.ดาเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ เ สริม สร้า งส านึก และค่า นิ ยมให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ บริ ห ารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยดาเนินโครงการดังนี้
1.1 อบรมสร้ างจิ ตส านึ กด้า นคุณ ธรรม จริยธรรม โครงการสร้ างจิ ตส านึ กด้า นคุณ ธรรมและ
จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
การดาเนินการ
มี ก ารท าบุ ญ ตั ก บาตร และฟั ง พระเทศนา ณ วั ด บ้ า นโคกยาว ม.3 และวั ด โคกยาว ม.10
ตาบลโพนทอง

ผลการดาเนินการ
การดาเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การทางานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้ง
ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
การดาเนินการ
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ผลการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้เข้า
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านแพง
1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดาเนินการ
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม
1.4.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี
1.4.2) คัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ผลการดาเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้คัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น แต่ยังไม่ได้ดาเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
การดาเนินการ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ผลการดาเนินการ
สานักสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง ได้ดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลบ้านแพง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จานวน 50 คน

2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินการ จัดทาแผน และจัดทาสรุปผล
ผลการดาเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการ
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินการ เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการ
การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจาต่อเนื่องทุกไตรมาส
2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดาเนินการ จัดทาแผน และจัดทาสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดาเนินการ
1.กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ การควบคุมภายในอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภายในเก้าสิ บวันนับจากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
2.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ยงซึ่ งได้ มี การก าหนดองค์ ประกอบ
คณะกรรมการและคณะทางานโดยแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดาเนินการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

3.ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการควบคุ ม ภายในประจ าปี ง บประมาณ 25 60 ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดาเนินการ จัดส่งรายงานให้สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
การดาเนินการ
รั บ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ / ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นและไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากการปฏิ บัติ งานของ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์
ผลการดาเนินการ
ได้ดาเนิ น การตรวจสอบเรื่ องร้องทุก ข์ ร้องเรีย นผ่ านทางเว็ บ ไซด์ และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่อ ง
สม่าเสมอ
3.2ประชาสั ม พัน ธ์ ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตการสร้ า ง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่
การดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์
3.3 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การดาเนินการ สารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินการ
ได้สารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลการสารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
การดาเนินการ
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดาเนินการ
สานักปลัดได้จัดทา
1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) กาหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การดาเนินการ
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ
ผลการดาเนินการ
โดยดาเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงาน ประจาปี 2562 ได้
ดาเนินการเมื่อ 27 เมษายน 2562
4.3 จั ดทารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
การดาเนินการ
จัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
4.3.3 ด้านการเงิน
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
ผลการดาเนินการ
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งทุกด้าน และดาเนินการจัดส่ง
อบรมในด้านการควบคุมภายใน
1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จานวน 1 ครั้ง
2) ด้านทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 ครั้ง
3) ด้านการเงิน
จานวน 1 ครั้ง
4) ด้านการควบคุมภายใน
จานวน 1 ครั้ง
4.4 จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดาเนินการ
จัดทา หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- โทร 042- 514210

การดาเนินการ
จัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทาจัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์ และแผ่นพับ
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่า งๆ ตามแผนปฏิ บัติ ก ารฯ มีปั จจั ย ในการสนั บสนุน และผลั กดั นในการ
ดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การที่ มี ระบบควบคุ มภายใน และระบบการตรวจสอบ การสร้ างระบบการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกพะธาย อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นรพ.สต.
ขนาดกลาง การตรวจสอบปั ญ หาการทุ จริต โดย คปสอ.บ้านแพง การที่ไ ม่มีเ จ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน
รั บ ผิ ดชอบงานโดยตรงทาให้ กระบวนการตรวจสอบภายในมีก ารตรวจสอบไม่ส ม่ าเสมอ แม้ ว่า จะมี การ
ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบภายในแต่ เ ป็ น การก าหนดในเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ม ากกว่ า ที่ จะมี ก าร
ดาเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน
อาจทาให้ไม่มีเวลาดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
4.ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

