
รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

ประจาปีงบประมาณ ๒๕60  
๑. ความเป็นมา  
 ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 
ป. 1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)  
๒. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
 ในการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสันทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ 
ประสบความส าเร็จ ดังนี้  
 1) ค าสั่งอ าเภอสันทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ( ITA ) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้ง
คณะท างาน ประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอสันทราย เป็นประธาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย กับ 
คณะท างานการประเมินคุณธรรม ทาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานโรงการที่ก าหนดไว้  
 2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย และการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน เป็นการเสริมสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง  
 3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้าง จ านวนมาก ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการด าเนินงานตามแผนฯให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม ประกอบกับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้ เป็นเหตุให้โครงการ/
แผนงานบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
 
  
 



 
๓. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 1.บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้าง
ชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดย นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล สาธารณสุขอ าเภอสัน
ทราย และบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติ
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ พร้อมกับแสดงทางสัญลักษณ์
ด้วยการน าแขนขวาทับแขนซ้าย รูปท่ากากบาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  
 2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายมีการจัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยการ
แสดงแผนผังขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ ได้จัดท าคู่มือส าหรับการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โดยเฉพาะ  
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น      มา
ด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน หรือทางเว็บไซต์ และจากหน่วยงานต่างๆ  มีการจัดท า
แผนผังการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในส านักงานสาธารณสุข และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  
 4.ผลักดันให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใส พร้อม
ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือน าร่องแก่หน่วยงานอ่ืน/ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม/ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม/ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่  
 5.คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส  ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยก าหนดแบบตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
 6.สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์กร มีการเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป  
 7.สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (น า
ระบบระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากร
ภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การใช้อ านาจบริหารงานส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ผ่าน Application LINE และ Application Fackbook ชื่อกลุ่มบริหาร กลุ่มสาสุขสัน
ทราย”  
 8.การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ และบุคลากร  
 9.มีการจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
 10.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : วิถีธรรม โดยมีกิจกรรมท าบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ 
ภายในองค์กร  



 11.จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
 12.ส่งบุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
๔. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผน ในปี 2561  
 ๑. เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกท่ีมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม เห็นควรให้มีการจัดท า
แผนฯ ทุกปีงบประมาณ  
 2.ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ  
 ๓.ควรก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพ่ือให้ทราบว่ามีการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 

                                                            

    (นางพัทธวรรณ  ลาน้อย) 
                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
    ทราบ 

 
 
 

 
(นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล) 

                                                      สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
 


