รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
------------------------------------------------

ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอสว่ ำ งแดนดิ น ได้ มี ก ำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2563 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงำนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติกำรในกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขึ้น
โดยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบงำนรับไปดำเนินกำร และ
บัดนี้กำรดำเนินกำรตำมแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 โครงกำรพัฒนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในไตรมำสที่ 4 แล้ว โดยจัดอบรม ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ของสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำง
แดนดิน จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.ด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ เ สริ ม สร้ำ งส ำนึ ก และค่ ำ นิ ย มให้ ห น่ ว ยงำนภำครัฐ บริห ำรงำนตำม
หลักธรรมมำภิบำล โดยดำเนินโครงกำรดังนี้
1.1 โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม ของ ข้ำรำชกำร ลู กจ้ ำงประจำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลู กจ้ำงชั่ว ครำวส ำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
กำรดำเนินกำร
ดำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดน
ดิน มี ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอสว่ำงแดนดิน จำนวน 50 คน
ผลกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรเป็นกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
ใช้พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม เกิดกำรเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในกำรศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ
1.2 กิจกรรมถวำยสัตย์ เป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน
กำรดำเนินกำร
ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน เข้ำร่วมงำน วันที่ 5 ธันวำคม เพื่อถวำยสัตย์ เป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน
ผลกำรดำเนินกำร
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอสว่ำงแดนดิน ได้เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝัง
อุดมกำรณ์เพื่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 5 ธันวำคม 2562 ถวำยแด่พระเจ้ำอยู่หัวฯ
วชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสว่ำงแดนดิน
1.3 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชำชน/บุคลำกรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี

กำรดำเนินกำร
คัดเลือกประชำชน/บุคลำกร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่ำนิยมในกำรเป็นคนดีของสังคม
1.3.1) ส่งเสริมกำรยกย่องเชิดชูคนดี
1.3.2) คัดเลือกข้ำรำชกำร และบุคลำกรดีเด่น
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้คัดเลือกบุคลำกรดีเด่น และดำเนินกำรในส่วนของ
กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี ได้ส่งบุคลำกร ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส และ พนักงำนช่วยเหลือ
คนไข้ เข้ำรับรำงวัล คนดีศรีสว่ำงแดนดิน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2561 และส่งเข้ำคัดเลือกคนดีศรีสำธำรณสุข
ในระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ.2540
กำรดำเนินกำร จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม จำนวน 15 คน
2.2 กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำง
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_sawangdaendin
กำรดำเนินกำร จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล
ผลกำรดำเนินกำร
งำนกำรเงินได้ดำเนินกำรเผยแพร่ประกำศแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงอินเตอร์เนต
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_sawangdaendin และได้ทำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จำนวน 2 รำยกำร คือโครงกำรซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.สว่ำงแดนดิน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
และซื้อวัสดุสำนักงำน สสอ.สว่ำงแดนดิน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงิน 23,060 บำทและ 28,940 บำท
ตำมลำดับ

2.3 กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรดำเนินกำร เก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้ดำเนินกำรกำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร เป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมำส
2.4 กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
กำรดำเนินกำร จำทำแผน และจัดทำสรุปผลกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
1.กำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับ กำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้ 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 62 ตำมระเบี ย บ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งำนย่อย และในส่วนองค์กร และได้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 ระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
กำรดำเนินกำร
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับควำมเดือดร้อน
และไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
สว่ำงแดนดิน ผ่ำนเว็บไซต์

ผลกำรดำเนินกำร
ได้ดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่ำนทำงเวปไซด์
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_sawangdaendin
และทำงเฟสบุคอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3.2ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรสร้ำง
มำตรฐำนควำมโปร่งใส เช่นกฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรให้เจ้ำหน้ำที่
กำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเวปไซด์
3.3 กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
กำรดำเนินกำร สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกำรดำเนินกำร
ได้สำรวจควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจของประชำชน ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนแผนปฏิบัติกำร งบประมำณและ บุคลำกร
กำรดำเนินกำร
จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณและ บุคลำกร
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดินได้จัดทำ
1) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
2) กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
กำรดำเนินกำร
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม พรบ.ใหม่
ผลกำรดำเนินกำร
ได้ ท ำกำรอบรมกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ตำม พรบ.ใหม่ เ มื่ อ เดื อ น พฤศจิ ก ำยน 2560 และจะ
ดำเนินกำรอบรมฟื้นฟูอีกในไตรมำสที่ 3
4.3 จัดทำรำยงำนผลควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมำตรฐำนควำมโปร่งใส
กำรดำเนินกำร
จัดทำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.3 กำรส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม อบรมสัมมำนำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินกำร ส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
4.3.1 ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

4.3.2 ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4.3.3 ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
4.3.4 ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจั ดส่ งข้ ำรำชกำรเข้ ำอบรมในหลั กสู ตรต่ ำงๆที่เกี่ ยวข้ องกั บต ำแหน่ งทุ กด้ ำน ยกเว้นด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน เนื่องจำกไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน แต่ดำเนินกำรจัดส่งอบรมในด้ำนกำรควบคุมภำยใน
1) ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต จำนวน 2 ครั้ง
2) ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จำนวน 1 ครัง้
3) ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
จำนวน 2 ครั้ง
4) ด้ำนกำรควบคุมภำยใน
จำนวน 1 ครั้ง
๔.๔ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
กำรดำเนินกำร
จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
พร้อมคู่มือประชำชนแจกแก่ประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
4.5 กำรจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรจัดช่องทำงร้องเรียน/แจ้งเบำะแส/
ควำมคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
- เว็บไซต์
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_sawangdaendi
n
- โทร 042-721112
กำรดำเนินกำร
จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำแสกำรทุจริต เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำง
เวปไซด์ และแผ่นพับ
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
ดำเนินกำรประสบควำมสำเร็จ ดังนี้

ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ

มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำร

1) กำรที่มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน
ระดับจังหวัด เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำม
โปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง Web site และ facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
กำรตรวจสอบปัญหำกำรทุจริตโดยภำคประชำชน และภำคีเครือข่ำย อำจได้ผลในบำงโครงกำร แต่
เนื่ องจำกภำคประชำชน และภำคีเครื อข่ำยมีข้อจำกัดเรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถเนื่องจำกยังมีควำมรู้ไม่
หลำกหลำยและขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน ทำให้อำจมีกำรตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน
กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรงทำให้กระบวนกำรตรวจสอบภำยในมี
กำรตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่ำจะมีกำรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยในแต่เป็นกำรกำหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มำกกว่ำที่จ ะมีกำรดำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิ ดชอบต้ อง
รับผิดชอบงำนหลักของตนเองก่อน อำจทำให้ไม่มีเวลำดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ
4.ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยนำผลกำรประเมินมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยมีตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อกำรตรวจสอบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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