รายงานสรุปผลและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
ประจําป&งบประมาณ๒๕60
๑. ความเป.นมา
ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคําไดจัดทําแผนปฏิบัติการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐประจาป'งบประมาณพ.ศ. ๒๕60 เพื่อใหการปฏิบัติการป"องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐสามารถนาไปสู5การปฏิบัติไดอย5างเป6นรูปธรรมโดยพิจารณาสอดคลองกับเจตนารมณ8ของรัฐธรรมนูญ
แห5งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗พระราชบัญญัติขอมูลข5าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีกาว5าดวยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร8ชาติว5าดวย
การป"องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กําหนดใหปลูกฝHงค5านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป6นขาราชการและความซื่อสัตย8สุจริตควบคู5กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
รวมถึงคําสั่งคณะรักษาความสงบแห5งชาติที่๖๙/๒๕๕๗ลงวันที่๑๘มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๗เรื่องมาตรการป"องกัน
และแกไขปHญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดมีคําสั่งใหทุกส5วนราชการและหน5วยงานของรัฐกําหนดมาตรการ
หรือแนวทางป"องกันและแกไขปHญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส5วนราชการของหน5วยงานของรัฐโดยมุ5งเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส5งเสริมการมีส5วนร5วมจากทุกภาคส5วนในการตรวจสอบเฝ"าระวัง
เพื่ อ สกั ด กั้ น มิ ใ หเกิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบตามนโยบายคณะรั ฐ มนตรี ที่ พ ลเอกประยุ ท ธ8 จั น ทร8 โ อชา
นายกรัฐมนตรีไดแถลงต5อสภานิติบัญญัติแห5งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ขอ 10 เรื่องการส5งเสริมการ
บริหารราชการแผ5นดินที่มีธรรมาภิบาลรวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสานึกป"องกัน
ปราบปรามเครือข5าย)
๒. ป/จจัยสนับสนุน/ป/ญหาอุปสรรค
ในการดําเนินตามแผนปฏิบัติการป"องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเชียงคําประจําป'งบประมาณพ.ศ. ๒๕60 มีปHจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดําเนินการตาม
โครงการ/แผนงานทั้งหมดประสบความสําเร็จดังนี้
1) คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ที่๑๓๐/2560 เรื่องแต5งตั้งคณะทํางานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร5งใสในการดําเนินงาน ( ITA)ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ลงวันที่
1๓ พฤศจิกายน 2560 แต5งตั้งคณะทํางานประกอบดวยสาธารณสุขอําเภอเชียงคําเป6นประธานผูช5วย
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํากับคณะทํางานการประเมินคุณธรรมใหการดําเนินงานเป6นไปตามแผนงานโครงการ
ที่กําหนดไว
2) การที่มีหน5วยตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา และการรวมกลุ5มของ
เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เพื่อตรวจสอบการบริหารงานเป6นการเสริมสรางระบบการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค8กรไดในระดับหนึ่ง
3) สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเชี ย งคํ า มี บุ คลากรที่ เ ป6 น ขาราชการพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจางจํานวนมากปHญหาอุปสรรคคือการเขาถึงขอมูลและการดําเนินงานตามแผนฯใหเกิด
ผลสั มฤทธิ์ครอบคลุมประกอบกั บหนาที่บ ริการประชาชนอั นไม5 สามารถปล5อยวางไดเป6น เหตุ ใหโครงการ/
แผนงานบางกิจกรรมไม5สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามหวงเวลาที่กําหนด

๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. นายอําเภอเชียงคําร5วมกับบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ร5วมกันประกาศ
เจตนารมณ8องค8กรเพื่อสรางชาติตามหลักธรรมาภิบาลต5อตานการทุจริตคอร8รัปชั่นเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
2560 ณหองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา โดยไดร5วมกันประกาศเจตนารมณ8องค8กรเพื่อสราง
ชาติตามหลักธรรมาภิบาลต5อตานการทุจริตคอร8รัปชั่นว5าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพดวยความซื่อสัตย8
สุ จ ริ ต จะยั บ ยั้ งชั่ ง ใจไม5 ก ระทํ า การโกงกิ น แผ5 น ดิ น หรื อใชตํ า แหน5 ง หนาที่ ห าประโยชน8 พ รอมกั บ แสดงทาง
สัญลักษณ8ดวยการนําแขนขวาทับแขนซายรูปท5ากากบาทและมีการแต5งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคุณธรรม
และความโปร5งใสในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
2.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํามีการจัดทําหลักเกณฑ8/วิธีการรับเรื่องรองเรียนโดยการ
แสดงแผนผังขั้นตอนไวเพื่อใหผูมาติดต5อไดทราบไดจัดทําคู5มือสําหรับการดําเนินงานเรื่องรองเรียนรองทุกข8
โดยเฉพาะ
3.สํานักงานสาธารณสุขอํ าเภอเชียงคํา มี การรั บเรื่องรองเรียนผ5านช5 องทางต5างๆเช5น มาดวย
ตนเองโทรศัพท8หนังสือหรือจดหมายรองเรียนหรือทางเว็บไซต8และจากหน5วยงานต5างๆมีการจัดทําแผนผังการ
ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนภายในสํานักงานสาธารณสุขและมีการประชาสัมพันธ8ผ5านเว็บไซต8
4.ผลักดันใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคําเป6นหน5วยงานตนแบบดานความโปร5งใสพรอม
ปรับ ปรุงกระบวนงานเพื่ อนํา ร5องแก5 หน5ว ยงานอื่ น/ส5งเสริ มใหเจาหนาที่ป ระพฤติ ปฏิบั ติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม/ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม/ส5งเสริมการสรางแรงจูงใจใหขาราชการเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เรื่องนโยบายดานความโปร5งใสการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและมาตรการป"องกันการทุจริตยับยั้งการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่
5.คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนงานใหเกิดความโปร5งใสป'งบประมาณ
๒๕๖๐ ปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับงานดานพัสดุโดยกําหนดแบบตรวจสอบความมีส5วนไดเสียในการจัดซื้อ
จัดจางระหว5า งเจาหนาที่กับ ภาคเอกชนที่ เขามาเป6นคู5สั ญญากับสํ านักงานสาธารณสุ ขอํา เภอเชีย งคํา เพื่ อ
ป"องกันผลประโยชน8ทับซอนและใหเกิดความโปร5งใสยิ่งขึ้น
6.สนับสนุนใหมีช5องทางในระบบอินเทอร8เน็ตเพื่อทําการเผยแพร5ประชาสัมพันธ8ในการป"องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค8กรมีการเป]ดช5องทางประชาสัมพันธ8เกี่ยวกับการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค8กรผ5านหนาเว็บไซต8สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคําโดยตรงแก5ประชาชนทั่วไป
7.สรางและพัฒนาช5องทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสใหมีความสะดวกหลากหลาย(นํา
ระบบระบบอินเทอร8เน็ตมาปรับใช) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคําสนับสนุนการรวมกลุ5มของบุคลากร
ภายในสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเพื่ อ ตรวจสอบติ ด ตามสอดส5 อ งการใชอํ า นาจบริ ห ารงานสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอผ5าน Application LINE สสอ.เชียงคํา Application Fackbook
8.การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานแผนงานงบประมาณและบุคลากรสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเชียงคํามีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานแผนงบประมาณและบุคลากร
9.มีการจัดทําแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เชียงคํา
10.จัดกิจกรรมส5งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีชมรมจริยธรรม ดําเนินกิจกรรมทําบุญฟHงเทศน8นั่ง
สมาธิภายในองค8กรและจัดโรงทานสนับสนุนในงานบุญต5างๆ

11.จัดทําสื่อ/ประชาสั
ประชาสัมพันธ8ใหบุคลากรในองค8กรใหเกิดความรูความเขาใจเพื่อต5อตานการทุจริต
12. สนั บ สนุ น ส5 งเสริ มใหบุ
ให คลากรของสํ า นั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอเชี
เชี ย งคํ า เขาร5 ว มประชุ ม
ฝpกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวของกับการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ข5อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผน ในป& 2561
๑.เนื
เนื่องจากเป6นป'งบประมาณแรกที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชี
เภอ ยงคําเพื่อใหเกิดความต5อเนื่องของกิจกรรมเห็
เห็นควรใหมีการจัดทํา
แผนฯทุกป'งบประมาณ
2.ควรกําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกั
กรรม
โครงการใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหน5วยงานและมีความ
เชื่อมโยงต5อเนื่องกันทุกป'งบประมาณ
ประมาณ
๓.ควรกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป"องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชี
เชียงคําเพื่อใหทราบว5ามีการเป6นไปตามวัตถุประสงค8ที่ตั้งไวหรือไม5เพียงใด

(นายไพรัช หอมนาน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ทราบ

(นายไชยยนต8 วงศ8ใหญ5)
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

