
 
 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รอบ 12 เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

  
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 



ค าน า 
 

 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย จัดท าขึ้นเพื่อรายงานการด าเนินงานก ากบัติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2564  รอบ 12 เดือน 
(เดือนเมษายน 256๔ – เดือนกันยายน  2564) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 
           สสอ.เต่างอย 
       1 กันยายน  2564 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน      หน้า 
1. ผลการด าเนินงานตามแนวทาง/ยุทธศาสตร์       ๑ 
2. ปัจจัยสนับสนุน          4 
3. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน        4 
4. ข้อเสนอแนะ           5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการก ากบัตดิตามการด าเนนิการแผนปฏบิตัิด้านการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอเต่างอย  

รอบ ๑๒ เดือน ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
------------------------------------------------ 

 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพื่อใช้เป็น
กรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้น 

  โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ได้มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบงานรับไปด าเนินการ และบัดนี้การ
ด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
๑.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

๑. โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเต่างอย 

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ซึ่งได้ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติด าเนินการในวันท่ี ๙  เมษายน ๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินการ 
ยังไม่มีเนื่องจากยังไมไ่ด้ด าเนินกร 
 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการ

ทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 การด าเนินการ 
ใหง้านบริหารงานท่ัวไปจัดส่งหนังสือเวียนให้ทุก รพ.สต.  และเผยแพร่การส่งเสริมความเข้าใจในการ

ป้องกันการทุจริตผ่านส่ือ facebook 
ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการหนังสือเวียนให้ทุก รพ.สต.  เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 



           ๓. จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การด าเนินการ 
จัดกิจกรรมท าบันทึกข้อตกลง (MOU) และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 
ผลการด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง(MOU)การป้องกันการทุจริต  

และจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของชมรม 
Toanoi STRONG ในวันท่ี ๒  ธันวาคม 2563  ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

การด าเนินการ   ยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ผลการด าเนินการ 
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ไม่ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
          ๒.๒ จัดท ามาตรการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การด าเนินการ   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

เต่างอย และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และเวปไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
การด าเนินการ   
จัดท าเอกสารผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) เพื่อรวบรวมผลการ

ด าเนินงานด้านคุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานท่ีได้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอยจัดท าเอกสารผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน (ITA) เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานท่ีได้
ด าเนินการ ในปี ๒๕๖๔ 
          ๒.๔ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการ    
ได้จัดท าแผนออกด าเนินการในวันท่ี 23 – ๒7  สิงหาคม  ๒๕๖๔    
 
 
 



ผลการด าเนินการ 
๑.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      ผู้ก ากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน   

 ๒.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียงภายในองค์กร 
 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเส่ียงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ

คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเส่ียง และวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  

๓.ยังได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ท้ังในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๓.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนด้านทุจริต 
การด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ คณะ

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอยของรัฐผ่าน
เว็บไซต์ มีช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อสอบถามและเสนอแนะ 

การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 
- เว็บไซต์ http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_toungoi 
- โทร ๐๔๒ ๗๘6๐31 
- ทาง email  d.akatamnuay@gmail.com 
- ทางข้อความ Facebook สสอ.เต่างอย 
- Line สาธารณสุขอ าเภอ  line กลุ่ม พชอ. กลุ่มไลน์ อสม.อ าเภอเต่างอย 

 
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_toungoi และทางเฟสบุคอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_toungoi
mailto:d.akatamnuay@gmail.com
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_toungoi


๓.๒ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าท่ี 

การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์ 

 

๓.๓ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน การป้องกันการปราบปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
มาตรการการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การด าเนินการ  
           จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน การป้องกันการปราบปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบและมาตรการ
การป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
           ผลการด าเนินการ 

ส านักสาธารณสุขอ าเภอเต่างอยได้จัดท า  
           ๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ๒) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

            ๓) มาตรการการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
๔.๒ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ผลการด าเนินการ 
จัดประชุมช้ีแจงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกในระบบ EGP ของ รพ.สต.ในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๒3 สิงหาคม  2564  
 

๒.ปัจจัยสนบัสนนุ 
 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  ๑) การท่ีมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เป็น
การสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  ๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส โดยมีการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  ๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook   
 

๓.ปัญหา/อปุสรรคในการด าเนินงาน 
 การท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าท่ีจะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
          ขาดงบประมาณในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต เนื่องจาก คปสอ.เต่างอย สภาพ
คล่องทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถการด าเนินการตามแผน ฯ ได้ในหลายๆ โครงการ 
 



๔.ข้อเสนอแนะ 
 ๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 ๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 ๕) ควรมีการคัดเลือกบคุลากรดีเด่น และมีการเชิดชูเกียรติ 
 ๖) ควรจัดงบประมาณในการจัดโครงการด้านจริยธรรม และความโปร่งใส เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 


