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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมื
เภอเมืองสกลนคร
อําเภอเมื
เภอ อง จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
-----------------------------------------------สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเมื อ งสกลนคร ได้ มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบดําเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้
จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานรับไปดําเนินการ และ
บัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พร้อม
ทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบแผนการดําเนินงาน
ดังนี้
1.ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.ดํา เนิน การตามยุท ธศาสตร์เ สริม สร้า งสํ า นึก และค่า นิ ย มให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ บริ ห ารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยดําเนินโครงการดังนี้
1.1 โครงการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองสกลนคร
การดําเนินการ
ดําเนินโครงการเมื่อวันที่ ๕ มีน าคม ๒๕๖๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร มีคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร
จํานวน ๔๑ คน
ผลการดําเนินการ
การดําเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร ได้นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ ๕ ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
การดําเนินการ
ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองสกลนครเข้าร่วมงาน วันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ผลการดําเนินการ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สกลนครได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองสกลนคร

1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/บุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดําเนินการ
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม
1.๓.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี
1.๓.2) คัดเลือกข้าราชการ และบุคลากรดีเด่น
ผลการดําเนินการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร แต่ยังไม่มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และส่งเป็นตัวแทน
คัดเลือกในระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
การดําเนินการยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ผลการดําเนินการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร ไม่ได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2.2 มีการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางhttp://www.skko.moph.go.th
/dward/web/index.php?module=sasookpanna
การดําเนินการจัดทําแผน และจัดทําสรุปผล
ผลการดําเนินการ
งานการเงินได้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางอินเตอร์เนต
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=sasookpanna
2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ําเสมอ
การดําเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดําเนินการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร ได้ดําเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจําต่อเนื่องทุกไตรมาส
2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดําเนินการจําทําแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดําเนินการ
1.กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
2.การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง ได้ มี การกํ า หนดองค์ ประกอบ
คณะกรรมการและคณะทํา งานโดยแบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดําเนิน การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
3.ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานการควบคุ ม ภายในประจํ า ปี ง บประมาณ 25๖๒ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
การดําเนินการ
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนครผ่าน
เว็บไซต์
ผลการดําเนินการ
ได้ดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์http://www.skko.moph.go.th
/dward/web/index.php?module=sasookpanna และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
3.2ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
การดําเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์
3.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลแม่แรม
การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดําเนินการ
ได้สํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสํารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ยุทธศาสตร์ท4ี่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
การดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดําเนินการ
สํานักสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนครได้จัดทํา
1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) กําหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การดําเนินการ
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ

ผลการดําเนินการ
ไม่มีการดําเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร ประจําปี 25๖๒
4.3 จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
การดําเนินการ
จัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดําเนินการ
มีการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
4.3.3 ด้านการเงิน
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
ผลการดําเนินการ
มีการจั ดส่ งข้ าราชการเข้ าอบรมในหลั กสู ตรต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับตํ าแหน่ งทุกด้ าน ยกเว้ นด้ านการ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดําเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน
1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จํานวน - ครั้ง
2) ด้านทรัพยากรบุคคล
จํานวน ๑ ครั้ง
3) ด้านการเงิน
จํานวน ๒ ครั้ง
4) ด้านการควบคุมภายใน จํานวน 1 ครั้ง
๔.๔ จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดําเนินการ
จัดทํา หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลการดําเนินการ
มีการจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่ยังไม่มคี ู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน
4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม
- เว็บไซต์http://www.maeram.go.th/
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=sasookpanna
- โทร 0๔๒๗๗๙๑๑๔

การดําเนินการ
จัดทําระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต
ผลการดําเนินการ
มีการจัดทําจัดทําระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เวปไซด์ และแผ่นพับ
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้
1)การที่มรี ะบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เป็น
การสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยภาคประชาชน และ
ภาคีเครือข่าย อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายมีข้อจํากัดเรื่องความรู้
ความสามารถเนื่องจากยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะด้าน ทําให้อาจมีการตรวจสอบที่
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทําให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ําเสมอ แม้ว่าจะมีการกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกําหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่า ที่จะมีการดํา เนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้า หน้า ที่ผู้รับผิด ชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทําให้ไม่มีเวลาดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ขาดงบประมาณในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต เนื่องจาก คปสอ.พรรณานิคม
สภาพคล่องทางการเงินทําให้ไม่สามารถการดําเนินการตามแผน ฯ ได้ในหลายๆ โครงการ
4.ข้อเสนอแนะ
1)พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และมีการเชิดชูเกียรติ
๖) ควรจัดงบประมาณในการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านจริยธรรม และความโปร่งใส

