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สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี 

โทร 073 494064 



 
รายงานผลดำเนินการ 

ตามแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 
ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
(ไตรมาสที่ 1 ตค.63.-มีค.64) 

 
1.ความเป็นมา 

            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาคหน่วยงาน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักฐานและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสานักในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์  สุจริต ควบคู่กบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
รวมถึง คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ 
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิ ชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการสง่เสริม
การบริหารราชการราชแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตสานกึ 
ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 
     ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน 
      ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

เป้าประสงค์ : ปลกูและปลกุจิตสานึกของบุคลากรใหป้ฏิบัตริาชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล และดาเนินชีวิตด้วยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ ท่ี 1 
      การส ่ ง เสร ิมให ้บ ุคลากรในส ั งก ั ดปล ู กและปล ุ กจ ิตสานึ กความซ ื ่ อส ั ตย ์ส ุ จร ิต  ว ินัย                            
ความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว 

 
 
 
 



กิจกรรม 
1.ให้ความรู้และปลุกจิตสานึกเกี่ยวกับวินัยและการรกัษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรบั

บุคลากร 
2.การจัดทาสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสานึกบุคลากรในสังกัด 
3.สนับสนุนการใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการ ท่ี 2 

   ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับรักษาประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล หลัก
กฎหมาย และดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กิจกรรม 

1.ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หรือบุคลากรใหม่ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยและการรักษาวินัย 
2.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย และให้

ความรู้เรื่องกฎหมายแบบเชิงรุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 2 
   บูรณการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   มาตรการ 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 
   กิจกรรม 

1.การให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่ อสม. และจัดต้ังเครือข่าย อสม. ระดับ
หมู่บ้านเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 

2.การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทางการช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 3 
  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
   มาตรการ 
   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริต หรือ หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
   กิจกรรม 
   การสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อสร้างการเสริมสร้างความร่วมมือในการ
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ภายใต้กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสานึก บุคลากรสาธารณสุขในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 4 
  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ปราบปรามทุจริต 
   มาตรการ 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อำนาจ หน้าที่ ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 
    



กิจกรรม 
 1.ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

2.การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด 
 -การพัฒนาระบบควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานและหน่วยบริการ 
-การสร้างภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 5 
  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต 
เป้าประสงค์ : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
  มาตรการ 
  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถด้านความรู ้ ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริตกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างวินัยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน 
 
2.ผลการดำเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) 
  ในไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ2562 ผู้รับผิดชอบได้การ 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 แล้วดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 
  ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตสานึกของบุคลากรให้ปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิ
บาล และดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   มาตรการ ท่ี 1 
   การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือประโยชน์ส่วนตัว 

กิจกรรม 
สนับสนุนการใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการดาเนินงาน 

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดทำหนังสือสั่งการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562กำชับให้กลุ่มงาน
ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) และประกาศสานักงานปลัดกระทรวง



สาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่าง
เคร่งครัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 2 

บูรณการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต หรือ 

ประพฤติมิชอบ 
กิจกรรม 
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทางการช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้ประกาศจัดตั ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดการเรื่องรอ้งเรยีนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเวียนช่องทางการรบั
เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยดำเนินการ
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 3 

 พัฒนาความร่วมมือกบัองค์กรต่อต้านการทจุริตและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครอืข่ายการแจ้งข้อมลู หรือเบาะแสในการปอ้งกันและปราบปราม

ทุจริต 
   มาตรการ 

ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริต หรือ หน่วยงานตรวจสอบการทจุริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
   กิจกรรม 

การสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อสร้างการเสริมสร้างความร่วมมือใน 
การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ภายใต้กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสานึก บุคลากรสาธารณสุขในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
      ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดมอบหมายให้บุคลากรจานวน 5 คน รับผิดชอบ 
งานตรวจสอบภายในประจาหน่วยงาน เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานระดับอำเภอ
และได้จัดทำคาสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 4 

พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ปราบปรามทุจริต 
      มาตรการ 
      พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อำนาจ หน้าที่ ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 



กิจกรรม 
      ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
      

ผลการดาเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดทาหนังสือสั่งการกำชับให้กลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดย 

2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
      2.1 จัดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ITA และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด       เพื่อเป็นเวที
ให้ผู้บริหารของหน่วยงานมอบนโยบายการทางาน ITA และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อนามาสู่การกำหนดกลไกมาตรการแนวทางการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
หรือปิดโอกาสการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 
      2.2 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดาเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมินด้วยการสำรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ แก่ผู้รับผิดชอบ ITA และบุคลากรในหน่วยงาน 
      2.3 ดำเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ เป็นเป้าหมายในการประเมิน ITA ใน
ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมาย small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับในไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.64) ผู้รับผิดชอบงาน ITA สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะพ้อได้รวบรวมเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในหัวข้อ EB10 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงาน
ผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ไดเ้รียบร้อยครบถ้วนแล้ว 
พร้อมจัดส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตรวจสอบเอกสารและส่งให้ผู้ประเมินพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 5 

เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต 
เป้าประสงค์ : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   มาตรการ 
   พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถด้านความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
และการป้องกันการทุจริต 
   กิจกรรม 
   อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ 
เสริมสร้างวินัยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 



ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ใน
วันที่ 5 มีนาคม 2564 

 
 


