๑
รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
****************************
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก ได้จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนม ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

1. โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิต จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 ราย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงกาส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยราชการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 ราย

๓. โครงการส่งเสริมค่านิยมการยก จานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้
ย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์ ได้รับคัดเลือก เป็นคนดีศรี
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย สาธารณสุข จานวน 3 ราย
การยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก
ของชาติ

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 47 ราย
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณ
ข้าราชการในสังกัด จานวน 56 ราย

ผลสาเร็จ
-ไม่สามารถดาเนินให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัด จานวน 70 คน ได้
เนื่องจากถูกจากัดด้วยงบประมาณ
-ไม่สามารถดาเนินให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัด จานวน 70 คน ได้
เนื่องจากถูกจากัดด้วยงบประมาณ

-ยกย่องเชิดชู ผู้กระทาความดีผู้มีคุณธรรม มี
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ในสังกัดได้รบั การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
ระดับจังหวัด จานวน 2 ราย และระดับเขต
จานวน 1 ราย

-เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้ได้รับการ
คัดเลือกจานวน 3 ราย

จากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 70 ราย ได้มกี ารจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.14 ส่วน.โครงกาส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยราชการ มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการในสังกัด จานวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 80

๒
และโครงการส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สจุ ริต และการต่อต้านการทุจริตโดยการยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ ได้มีการ
คัดเลือกยกย่องเชิดชู ผู้กระทาความดีผู้มีคุณธรรม มีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ในสังกัดได้รับการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด
จานวน 2 ราย และระดับเขต จานวน 1 ราย ซึ่งจากการดาเนินงานตามแผนฯ ยังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายทุกโครงการ โดยผู้บริหาร
หน่วยงาน ได้มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ ได้ดาเนินการเพื่อให้โครงการทีร่ ับผิดชอบบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเสริมสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
-ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
โดยมีคณะกรรมการบริหารพัฒนา
หน่วยงาน 19 แห่ง
จานวนช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 5 ช่องทาง

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
มีคณะกรรมการบริหารพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการแต่งตั้ง
สุขภาพตาบล จานวน 19 แห่ง
คณะกรรมการบริหารพัฒนา รพ.สต.
จานวน 19 แห่ง
จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน จานวน 5 ช่องทาง เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการ
1. โทรศัพท์หมายเลข ๐ 4257 1218
รับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง
2. โทรสารหมายเลข ๐ 4257 1218
3. เว็บไซต์ www.nkho.net
4. ร้องเรียนทาง Face Book
5. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก

จากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โครงการเสริมสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชน ได้มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยมีคณะ
กรรมการบริหารพัฒนาหน่วยงาน ของ รพ.สต. จานวน 19 แห่ง มีคณะกรรมการบริหารพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ส่วนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดให้มีช่องทางในการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน 5 ช่องทาง เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน 5 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 100

๓
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลลัพธ์
1.โครงการเสริมสร้างการตรวจสอบ - การตรวจสอบภายในตามแผนการ -มีการวางแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบประจาปี จานวน 2 ครั้ง / ภายในอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของการมีระบบควบคุมภายใน
ปี รพ.สต. จานวน 19 แห่ง
และความเสี่ยงที่พบ รายงานผลตามรูปแบบรายงาน
จานวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 19
แห่ง

ผลสาเร็จ
-เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการ
ตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี รพ.สต. ทั้ง 2
รอบ ในปีงบประมาณ 2560
จานวน 19 แห่ง

จากการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โครงการเสริมสร้างการตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงของการมีระบบควบคุมภายใน 2 ครั้ง / ปี รพ.สต. จานวน 19 แห่ง ได้มีการวางแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่พบ รายงานผลตามรูปแบบรายงาน จานวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 19 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีด จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 70 ราย
ความสามารถบุคลากรในสังกัดเข้า
รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน -ไม่สามารถดาเนินให้เป็นไปตาม
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
ตัวชี้วัด จานวน 70 คน ได้
เนื่องจากถูกจากัดด้วยงบประมาณ

การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก ไม่สามารถดาเนินให้เป็นไปตามตัวชี้วัด จานวน 70 คน ได้
เนื่องจากถูกจากัดด้วยงบประมาณ แนวทางแก้ไข จัดทาแผนงาน/โครงการของบประมาณในการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2561
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ายงาน
(นายคานึง แก้วพิกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

