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รายงานผลด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที ่2 (ต.ค.62.-มี.ค.63) 
……………………………………………………….………. 

1. ความเป็นมา  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาคหน่วยงาน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักฐานและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านักในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มปีระสิทธิภาพ เพ่ือป้องการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมถึง ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ 
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา  
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1  
ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคส่วน 

ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

เป้าประสงค์ :  
ปลูกและปลุกจิตส านึกของบุคลากรให้ปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

และด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรการ ที่ 1  
การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ความรับผิดชอบยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือประโยชน์ส่วนตัว  

กิจกรรม  
1. ให้ความรู้และปลุกจิตส านึกเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ส าหรับบุคลากร  
2. การจัดท าสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์กระตุ้นจิตส านึกบุคลากรในสังกัด  
3. สนับสนุนการใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มาตรการ ที่ 2  
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับรักษาประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  

หลักกฎหมาย และด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กิจกรรม  
1. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม ่หรือบุคลากรใหม ่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยและการรักษาวินัย  
2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย และ

ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแบบเชิงรุก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2  
บูรณการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ  

เป้าประสงค์ :  
มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มาตรการ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ  

กิจกรรม  
1. การให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่ อสม. และจัดตั้งเครือข่าย อสม. 

ระดับหมูบ่้านเพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต  
2. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3  
พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน  

เป้าประสงค์ :  
เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  

มาตรการ  
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริต หรือ หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ  

กิจกรรม  
การสร้างภาคเีครือข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดับอ าเภอ เพ่ือสร้างการเสริมสร้างความร่วมมือในการ

เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ภายใต้กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึก บุคลากรสาธารณสุขในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4  
พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  

เป้าประสงค์ :  
มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ปราบปรามทุจริต  
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มาตรการ  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อ านาจ หน้าที่ ในการ

จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ  

กิจกรรม  
1. ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดท า ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ตาม

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  

2. การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด  
- การพัฒนาระบบควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานและหน่วยบริการ  
- การสร้างภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน  
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5  
เสริมสร้างองคค์วามรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต  

เป้าประสงค์ :  
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัดในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

ภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

มาตรการ  
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถด้านความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต  

กิจกรรม  
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเสริมสร้าง

วินัยบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา  

2. ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  
ในไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบได้การ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 แล้วดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1  
ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนใน

การรักษาประโยชน์สาธารณะ  

เป้าประสงค์ :  
ปลูกและปลุกจิตส านึกของบุคลากรให้ปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลัก ธรรมาภิบาล 

และด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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มาตรการ ที่ 1  
การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ความรับผิดชอบยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือประโยชน์ส่วนตัว 

กิจกรรม  
สนับสนุนการใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้จัดท าหนังสือสั่งการ ก าชับให้กลุ่มงานในส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct) และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
แนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :2  
บูรณการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ  

เป้าประสงค์ :  
มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มาตรการ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ  

กิจกรรม  
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งเวียนช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปรับทราบโดย
ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :3  
พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน  

เป้าประสงค์ :  
เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  

มาตรการ  
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริต หรือ หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ  

กิจกรรม  
การสร้างภาคเีครือข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดับอ าเภอ เพ่ือสร้างการเสริมสร้างความร่วมมือในการ

เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ภายใต้กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึก บุคลากรสาธารณสุขในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้จัดมอบหมายให้บุคลากร จ านวน 5 คน รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน เพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานระดับอ าเภอ และ
ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :4  
พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  

เป้าประสงค์ :  
มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ปราบปรามทุจริต  
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มาตรการ  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อ านาจ หน้าที่ ในการ

จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ   

กิจกรรม  
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  

ผลการด าเนินงาน  
1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้จัดท าหนังสือสั่งการก าชับให้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลในสังกัด ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  

2.1 จัดการประชุมมอบนโยบายการด าเนินงาน ITA และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เพ่ือเป็น
เวทีให้ผู้บริหารของหน่วยงานมอบนโยบายการท างาน ITA และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน ามาสู่การก าหนดกลไกมาตรการ/แนวทางการป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมินด้วยการส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ์แก่ผู้รับผิดชอบ ITA และบุคลากรในหน่วยงาน  

2.3 ด าเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา เป็นเป้าหมายในการ
ประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมาย small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB1 - EB4 ผ่านระดับ5 ส าหรับในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) 
ผู้รับผิดชอบงาน ITA ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้รวบรวมเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ในหัวข้อ EB5-EB26 ได้คะแนนร้อยละ 65.38  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5  

เสริมสร้างองคค์วามรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต  

เป้าประสงค์ :  
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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มาตรการ  
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถด้านความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต  

กิจกรรม 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเสริมสร้าง

วินัยบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา  

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากร
ในสังกัดจ านวน 30 คน ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่  


