รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-----------------------------------------------โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลนาเขอ าเภอบ้านแพง จังหวั ดนครพนม ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ ใช้เป็นกรอบดาเนิน งานในการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ภายในเทศบาลต าบลโพนทอง ซึ่ งในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ จัด ท า
แผนปฏิบัติการในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ข ภาพต าบลนาเข อ าเภอบ้ า นแพง จั ง หวัด นครพนม ได้ มอบหมายให้
เจ้ าหน้ า ที่ไ ปดาเนิ น การ และบั ดนี้ ก ารด าเนิ น การตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ สิ้น สุ ด ลงแล้ว จึ ง ขอ
รายงานผลการด าเนิ นงาน พร้อ มทั้ง ระบุปั จจัย สนับ สนุน ปัญหา อุป สรรค ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง แผนฯ
สาหรับกรอบแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.ด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์เ สริมสร้ า งส านึ ก และค่ า นิ ย มให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐบริ ห ารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยดาเนินโครงการดังนี้
1.1 อบรมสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม โครงการสร้ างจิ ต สานึ ก ด้ านคุ ณธรรมและ
จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ทอง

การดาเนินการ
มีการท าบุ ญ ตัก บาตร และฟั งพระเทศนา ณ วั ดบ้ าน โคกยาว ม.3 และวัด โคกยาว ม.10ตาบลโพน

ผลการดาเนินการ

การดาเนินการเป็นการสร้างคุ ณธรรม จริยธรรม ให้กับ เจ้า หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลนา
เข อาเภอบ้า นแพง จังหวั ดนครพนม ได้นาหลักคุ ณธรรม จริย ธรรม ไปใช้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้
อย่างเหมาะสมเกิ ดการเรี ยนรู้ในการอยู่ร่ว มกัน มี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่า งกันและกัน รวมทั้งได้เปิด โลกทัศ น์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
การดาเนินการ
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ผลการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเข อาเภอบ้ านแพง จังหวั ดนครพนมได้เ ข้าร่วมพิธีถวาย
สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า รา ชกา รที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ เ พื่ อ ชา ติ ศา สน า
พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านแพง
1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดาเนินการ
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้ เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม
1.4.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี
1.4.2) คัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ผลการดาเนินการ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง จัง หวัดนครพนมได้คัดเลือกข้า ราชการดีเด่ น
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต
2.1 การจัดอบรมให้ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อ งกับพระราชบั ญญัติข้ อมูลข่ าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
การดาเนิ นการจั ดการฝึก อบรมให้ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในส่ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พระราชบัญ ญั ติข้ อมู ล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ผลการดาเนินการ
สานัก สาธารณสุ ขอาเภอบ้า นแพง ได้ด าเนิน การจั ดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่ วนที่เ กี่ยวข้ องกั บ
พระราชบัญ ญั ติข้อ มูล ข่า วสารของทางราชการ พ.ศ.2540เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิก ายน2561 ณ ห้องประชุ ม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จานวน 50 คน

2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินการจัดทาแผน และจัดทาสรุปผล
ผลการดาเนินการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพตาบลนาเข อ าเภอบ้ า นแพง จั งหวั ดนครพนมได้ ด าเนิ นการเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินการ
โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบลนาเข อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมได้ ดาเนินการการเก็บ สถิ ติ
และสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจาต่อเนื่องทุกไตรมาส
2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดาเนินการจัดทาแผน และจัดทาสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดาเนินการ
1.กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ได้ด าเนิ นการตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กาหนดให้ ผู้รั บตรวจรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ผู้ก ากั บดู แล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ การควบคุ มภายในอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ง ครั้ง ภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ จากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
2.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง ได้ มี การก าหนดองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการและคณะทางานโดยแบ่ ง อานาจหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบโดยชั ด เจน ได้ด าเนิ นการจั ด ท าแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์ กร
3.ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงาน การควบคุ มภายใน ประจ าปี งบประมาณ 2560 ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6ทั้งในส่ว น
งานย่อ ย และในส่ วนองค์กร และได้รายงานผลการดาเนิน การ จัดส่ง รายงานให้ สานัก งานสาธารณสุข จังหวั ด
นครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตภาครั ฐ
3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
การดาเนินการ
รับ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ /ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นและไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม จากการปฏิ บั ติ งานของ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็ บไซต์
ผลการดาเนินการ
ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้อ งเรี ย นผ่า นทางเว็บ ไซด์ และทางเฟสบุ ค อย่า งต่ อเนื่ อ ง
สม่าเสมอ
3.2ประชาสั มพั น ธ์ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต การสร้ า ง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธี การปฏิบัติข้อ มูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์
3.3 การสารวจความคิ ดเห็นของประชาชน/ผู้รั บบริการ/ผู้มีส่ วนได้เสี ยเกี่ยวกั บการป้ องกันการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
การดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดาเนินการ
ได้สารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลการสารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้า ที่ของรั ฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตภาครั ฐ
4.1 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
การดาเนินการ
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดาเนินการ
สานักปลัดได้จัดทา
1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) กาหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การดาเนินการ
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ
ผลการดาเนินการ
โดยดาเนินการในโครงการศึกษาดู งานเพื่ อเพิ่มประสิท ธิภาพและการบริห ารงาน ประจ าปี 2562 ได้
ดาเนินการเมื่อ 27 เมษายน 2562
4.3 จั ดท ารายงานผลความสาเร็ จของแผนปฏิบั ติ การด้ า นการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
การดาเนินการ
จัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล

4.3.3 ด้านการเงิน
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
ผลการดาเนินการ
มีการจัดส่ง ข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่ างๆที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งทุกด้าน และดาเนิ นการจัดส่ ง
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/ร้องทุกข์พร้อ มคู่ มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4.5 การจั ดระบบรั บฟั งข้ อร้ องเรีย นการแจ้ งเบาะแสการทุ จริ ตการจั ดช่ องทางร้ องเรีย น/แจ้ง เบาะแส/
ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- โทร 042-514210
การดาเนินการ
จัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจั ดทาจัด ทาระบบรับฟัง ข้อร้องเรียน/ร้องทุก ข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ทาง
เว็บไซด์ และแผ่นพับ
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่า งๆ ตามแผนปฏิ บั ติก ารฯ มี ปั จ จัย ในการสนั บสนุ น และผลั ก ดั น ในการ
ดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1)การที่ มี ระบบควบคุ มภายใน และระบบการตรวจสอบการสร้ า งระบบการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2)มีก ารสร้ างกลไกของข้ อมู ล ข่ าวสารให้ เกิ ด ความโปร่ง ใส โดยมีก ารจัด ตั้ งศู น ย์ ป ระสาน
ราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง facebook

3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนิ นงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง จั งหวัดนครพนม เป็นรพ.สต.ขนาดกลางการ
ตรวจสอบปั ญหาการทุ จริตโดย คปสอ.บ้ านแพงการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ต รวจสอบภายใน รับผิด ชอบงานโดยตรง
ทาให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่ส ม่าเสมอ แม้ ว่า จะมี การกาหนดให้มีผู้รับ ผิด ชอบการ
ตรวจสอบภายในแต่ เป็น การก าหนดในเชิงสั ญ ลักษณ์ มากกว่ าที่ จะมีการด าเนิ นการตรวจสอบอย่ างต่ อเนื่อ ง
เนื่อ งจากเจ้า หน้ าที่ ผู้ รับ ผิด ชอบต้ องรั บผิ ด ชอบงานหลั กของตนเองก่อ น อาจท าให้ ไม่ มีเวลาดาเนิ นการตาม
แผนการตรวจสอบ
4.ข้อเสนอแนะ
1)พัฒนาศั กยภาพและปลู กฝังข้า ราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ก ระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) พัฒ นาระบบประเมิ นผลการเสริมสร้ างธรรมาภิ บาลในระดับ บุค คล โดยนาผลการประเมิ นมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่ว มในการเข้า ถึงอานาจการตัดสิน ใจ โดยให้ประชาชนมีส่ว น
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้ มีห น่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตาแหน่ งเจ้า หน้ าที่ต รวจสอบภายในเพื่ อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

