
 
   แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง 

                 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3                    รอบ  ๖  เดือน                รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 
 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสทิธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
๑.ประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ITA  ตามดัชนี 5 
ด้าน  1) ด้านความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน  2)ด้านความ
พร้อมรับผดิ  3) คณุธรรมการ
ให้บริการของหน่วยงาน  4)
วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร  
5)คุณธรรมการทำงานใน
หน่วยงาน 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง
และวางระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

-ผู้บริหาร
หน่วยงาน 
-บุคลากร
สาธารณสุข
ในสังกัด 
สสอ.วังทอง 

ดัชนีความพร้อม
รับผิด คณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน
สูงขึ้น 

- - -  - -  

2.ประชุมช้ีแจงการจัดประชุม
ร่วมกันในภารกจิกิจหลักกับผู้
มีส่วนได้เสีย ประเด็นดังนี้  1)
ภารกิจของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ ตาม
กฎกระทรวง  2)วสิัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงาน ปี 2562  3)การ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการดา้น
สาธารณสุข ปี 2562  4)การ
ประเมินติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินงาน  
 

ภาคีมสี่วนร่วมใน
การดำเนินงาน
วางแผน 

 

ผู้มีส่วนได้
เสียและภาค
ส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการ
ดำเนินงาน 

-มีภาคีเครือข่าย
ร่วมดำเนินงาน 

- - - -  -  



 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหตุ งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสทิธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
3.ประชุมสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจรติ ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาต ิ

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง
และวางระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

-ผู้บริหาร
หน่วยงาน 
-บุคลากร
สาธารณสุข
ในสังกัด 
สสอ.วังทอง 

ดัชนีความพร้อม
รับผิด คณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน
สูงขึ้น 

       

4.การออกตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2562 
  1) งานพัสดุ การจัดซื้อ/จัด 
จ้าง 
 2) งานการเงินและบญัช ี
 3) งานบริหารยาและ
เวชภัณฑ ์

หน่วยงานไดร้ับ
การติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานใน
สังกัดทุกแห่ง 

การปฏิบัติงาน
ได้รับการ
ตรวจสอบ 

       

 

                                               
 

                                               ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน 
                                            ( นายวิษุวัติ  จินดาพงษ์ ) 

                                           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 



     
             

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง 
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 

       ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยสรุป  ในภาพรวมได้ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม  ให้หน่วยงานบริหารงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  ได้ดำเนินการตาม มาตรการที่ ๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ประชาชน/ ข้าราชการ/ลูกจ้าง ของหน่วยงาน ประกอบด้วย  กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกั บประชาชน/ ข้าราชการ/
ลูกจ้าง  มาตรการที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม 
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  จัดทำประมวลจริยธรรมประกาศแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  ๑.๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต  ประกอบด้วย  กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  ได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๒.๑  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(เวทีประชาคม)  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้สาธารณชนทราบ  การขยายช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้ง
เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริต  อาทิ กล่องรับฟังความคิดเห็นของส่วน
ราชการ  เว็บไซต์  การแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ดำรงธรรม การดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  มีการนำระบบควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และมีการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน  ตรวจสอบและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ    โดยมีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   

    การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนกฎหมาย และ
เกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชน  เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน  บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน  ลดความผิดพลาดในการดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  เกิดการสร้าง
เครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการตรวจสอบติดตามการทำงานของเทศบาล
ตำบลกุดบาก  ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองมากขึ้น  เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  
เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่าง
มี ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล ะความยั่งยืน
ของการพัฒนา  เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานมิให้กระทำผิด  ซึ่งทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง  เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล  



  

    ปัญหาอุปสรรค  การจัดทำกิจกรรม/โครงการตามแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจำและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความ
สนใจ  และไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำกิจกรรม  บุคลากรของหน่วยงานบางฝ่ายยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงาน
ล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   การจดัอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง  ขาดกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สายงานที่กำหนดทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ  โดย
เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ เท่านั้น     

 

    ข้อเสนอแนะ  สำหรับการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  สมควรที่จะได้มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่างชัดเจนเพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยให้มีการสนับสนุนพนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามโครงการเพ่ือเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญ  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอย่างอ่ืนตามนโยบายของกระทรวงและนโยบายรัฐบาลทำให้ไม่มีเวลา  งานที่ ดำเนินการจึงไม่สมบูรณ์  
งบประมาณของหน่วยงานและบุคลากรมีจำกัดทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ 
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