รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-----------------------------------------------สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนแพงอำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม ได้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงำนในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในเทศบำลตำบลโพนทอง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติกำรในกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขึ้น
โดยส ำนั กงำนสำธำรณสุ ข อำเภอบ้ ำนแพงอำเภอบ้ ำนแพง อำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม ได้
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ไปดำเนินกำร และบัดนี้กำรดำเนินกำรตำมแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 ได้สิ้นสุดลงแล้ว
จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
แผนฯ สำหรับกรอบแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.สร้างเสริมวัฒนธรรมในการปราบปรามและต่อต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กำรดำเนินกำร
1.1 มีกำรทำบุญตักบำตร และฟังพระเทศนำ เป็นประจำทุกเดือน ทุกวันสำคัญ และส่งเสริมให้มี
กำรในกำรตรวจสุขภำพระสงฆ์ในวัดด้วย
ผลกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรเป็นกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำน
แพง จั งหวัดนครพนม ได้น ำหลั กคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒ นำคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนได้ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม เกิดกำรเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
กำรศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ

1.2 กิจกรรมถวำยสัตย์ 5 ธันวำ ข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน
กำรดำเนินกำร
ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง เข้ำร่วมงำน วันที่ 5 ธันวำคม เพื่อถวำยสัตย์ เป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน

ผลกำรดำเนินกำร
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนแพงอำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม ได้เข้ำร่วมพิธีถวำย
สั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณเพื่ อ เป็ น ข้ ำ รำชกำรที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง อุ ด มกำรณ์ เ พื่ อ ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 5 ธันวำคม 2562 ณ ที่ว่ำกำรอำเภอบ้ำนแพง
1.3 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชำชน/เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
กำรดำเนินกำร
คัดเลือกประชำชน/บุคลำกร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่ำนิยมในกำรเป็นคนดีของสังคม
1.4.1) ส่งเสริมกำรยกย่องเชิดชูคนดี
1.4.2) คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น
ผลกำรดำเนินกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล โพนทอง อำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกข้ำรำชกำร
ดีเด่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรในส่วนของกำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ดาเนินงานด้วยการบูรณาการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ.2540
กำรดำเนินกำร จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
ผลกำรดำเนินกำร

สำนักสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนแพง ได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลบ้ำนแพง กลุ่มเป้ำหมำย
ที่เข้ำร่วม จำนวน 50 คน

2.2 กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
กำรดำเนินกำร จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล
ผลกำรดำเนินกำร
ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ข อำเภอบ้ ำนแพงอำเภอบ้ำ นแพง จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกำรเผยแพร่
ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต

2.3 กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรดำเนินกำร เก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ผลกำรดำเนินกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล โพนทอง อำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกำรกำรเก็บ
สถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมำส

2.4 กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
กำรดำเนินกำร จัดทำแผน และจัดทำสรุปผลกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
1.กำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับ กำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีล ะหนึ่ งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้ น
ปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน
2.กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
มี กำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่ งได้ มี กำรก ำหนดองค์ ประกอบ
คณะกรรมกำรและคณะทำงำนโดยแบ่งอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินกำรจัดทำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร
3.ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำรำยงำนกำรควบคุ ม ภำยในประจ ำปี ง บประมำณ 25 60 ตำมระเบี ย บ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งำนย่อย และในส่วนองค์กร และได้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร จัดส่งรำยงำนให้สำนัก งำนสำธำรณสุขจังหวัด
นครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายให้มีการดาเนินงานคุณธรรมจริยธรรม
3.1 ระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์
กำรดำเนินกำร
รั บ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ / ได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ นและไม่ ไ ด้ รั บ ควำมเป็ น ธรรมจำกกำรปฏิ บัติ งำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐผ่ำนเว็บไซต์
ผลกำรดำเนินกำร
ได้ดำเนิ น กำรตรวจสอบเรื่ องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่ ำนทำงเว็บ ไซด์ และทำงเฟสบุคอย่ำงต่อเนื่ อ ง
สม่ำเสมอ
3.2ประชำสั ม พั น ธ์ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ยวกั บกำรป้อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต กำรสร้ำง
มำตรฐำนควำมโปร่งใสเช่นกฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรให้เจ้ำหน้ำที่
กำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซด์
3.3 กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กำรดำเนินกำร สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกำรดำเนินกำร
ได้สำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลากร เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.1 จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร
กำรดำเนินกำร
จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักปลัดได้จัดทำ
1) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
2) กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
กำรดำเนินกำร
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ผลกำรดำเนินกำร
โดยดำเนินกำรในโครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและกำรบริหำรงำน ประจำปี 2562 ได้
ดำเนินกำรเมื่อ 27 เมษำยน 2562
4.3 จัดทำรำยงำนผลควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต
คอร์รัปชั่นกับมำตรฐำนควำมโปร่งใส
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
มีกำรจัดส่งข้ำรำชกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้ำน และดำเนินกำร
จัดส่งอบรมในด้ำนกำรควบคุมภำยใน
1) ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต จำนวน 1 ครั้ง
2) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
จำนวน 1 ครั้ง
3) ด้ำนกำรเงิน
จำนวน 1 ครั้ง
4) ด้ำนกำรควบคุมภำยใน
จำนวน 1 ครั้ง
4.4 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
กำรดำเนินกำร
จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชำชนแจกแก่ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
4.5 กำรจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรจัดช่องทำงร้องเรียน/แจ้งเบำะแส/
ควำมคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์
- โทร 042- 51226
กำรดำเนินกำร
จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำแสกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำแสกำรทุจริต เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำง
เว็บไซด์ และแผ่นพับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ไม่มีนวตกรรม
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในกำรดำเนิ น กิจ กรรมต่ ำ งๆ ตำมแผนปฏิบั ติ กำรฯ มีปัจจัยในกำรสนั บสนุ นและผลั ก ดัน ในกำร
ดำเนินกำรประสบควำมสำเร็จ ดังนี้
1) กำรที่ มี ระบบควบคุ มภำยใน และระบบกำรตรวจสอบ กำรสร้ ำงระบบกำรป้ องกั นและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูล ข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำน
รำชกำรใสสะอำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง facebook

3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนแพงอำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม เป็นรพ.สต.ขนำดกลำง กำร
ตรวจสอบปัญหำกำรทุจริตโดย คปสอ.บ้ำนแพง กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรง
ทำให้กระบวนกำรตรวจสอบภำยในมีกำรตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่ำจะมีกำรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำร
ตรวจสอบภำยในแต่เป็นกำรกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มำกกว่ำที่ จะมีกำรดำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงำนหลักของตนเองก่อน อำจทำให้ไม่มีเวลำดำเนินกำรตำม
แผนกำรตรวจสอบ
4.ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยนำผลกำรประเมินมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยมีตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อกำรตรวจสอบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

