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ค าน า 

 จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอ านาจหน้าที่โดยตรง ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖. - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ ทันต่อสถานการณ์การทุจริต     
ที่ประชาชนและหน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น  

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระท รวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ โดยที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กะทู้ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามกรทุจริตประพฤติมิชอบ ของส านักงานสาธรณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดยึดถือ และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการด าเนินงานการป้องกัน ปราบปรามกรทุจริต และประพฤติมิชอบ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จึงได้สรุปผลการด าเนินงานตามระยะ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังกล่าว 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต 

15 สิงหาคม 2564 

 

 



สารบัญ 

        เร่ือง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ความเป็นมา 1 
หลักการและเหตผุล 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ป.ป.ช. 3 
แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

4 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

8 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๑ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ความเป็นมา 

 ๑. การทุจริตคอรัปช่ันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้างความไม่โปร่งใส
และการทุจริตคอรัปช่ันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ "คน" เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทั้งหมด และ "ระบบ" เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ "คน" ที่ก่อให้เกิด
ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอรัปช่ันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ" และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้ม แข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระท าผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหา
ความไมโปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอื้อต่อการทุจริตคอรัปช่ันชันในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอรับชัน ต้องกระท า
อย่างจริงจังโดย ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี ้

  ๑.๑. การมสี่วนร่วมของทุกภาคสว่นในสังคม ถือเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมลู การตดิตามตรวจสอบและน าเผยแพร่ต่อสาธารณะ       
การเอาผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยตุิธรรม 
                        ๑.๒ การท าให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขั้นตอนการท างานให้ผู้ตดิต่อทราบ มรีะยะเวลาก ากับการด าเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ มีกฎระเบยีบ
น้อยที่สุด เพื่อไมให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีน้อยที่สุด เพื่อปิดโอกาสที่เจา้หน้าท่ีจะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใช้บริการ 
                        ๑.๓ ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดใหผู้้ด ารงต าแหน่งที่มีโอกาสจะใช้
อ านาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินท้ังก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีองค์กรอิสระที่มีอ านาจเพียงพอในการ
ติดตามตรวจสอบผู้กระท าการคอรัปชั่นชัน เพื่อน ามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
                        ๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานท่ียึดหลักกฎหมายที่มคีวามชอบธรรมและมคีวามเป็นสากล 

 ๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 

 



 

เพื่อสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดนิ
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อท าหน้าท่ี ดังนี ้
            ๑. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทจุริตของหน่วยงานในสังกัด 
            ๒. วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
            ๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทจุริตคอรัปชั่นที่เกดิขึ้นจากระบบงานและตัวบคุคล 
            ๔. สร้างความตระหนักและส่งเสรมิให้ข้าราชการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 
            5. ประสานงาน เร่งรัดและตดิตามการจดัการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ป.ป.ช. : ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ : "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ : "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏริูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทจุริตเชิงระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล" 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกดักั้นการทุจรติเชิงนโยบาย                                     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 



 

แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสขุ : แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
                     วิสัยทัศน์ : "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" 
                     พันธ์กิจ : "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติ ยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหรจัดกรทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรปูกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพ" 
                     ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งกลไกการป้องกันการทุจริต 
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจรติ 
                    เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การประเมินคุณธรและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคี่าคะแนนสูงกว่า 
ร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บท 
                    วัตถุประสงค์หลกั : 
                                     ๑. เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจรติในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านทุจริต 
                                     ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                                     ๓. เพื่อความเขม้แข็งของกลไกปราบปรามการทุจรติ การบังคับใช้กฎหมายใหม้ีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
                                     ๔. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง (Change agent) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จงัหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านทุจรติ เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชนส์าธารณะ 
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตส านึกของบุคลากรให้ปฏิบตัิราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลกัธรรมาภิบาล และด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

การส่งเสริม ปลูกและปลุก
จิตส านึก ให้บุคลากร ใน
สังกัด มีความซื่อสัตยส์ุจริต
วินัย ความรับผิดชอบยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ ปลูก
และปลุกจิตส านึกเกี่ยวกับ 
วินัยและการรักษาวินัย 
การด าเนินการตามกรอบ 
แนวทางการป้องกนั
ผลประโยชน์ และมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน การ 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๒. สนับสนุนให้หน่วยงานใน 
สังกัดมีการด าเนินการตาม 
กรอบแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ และมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน 

1.เจ้าหน้าท่ี 
สสอ./ 
รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
2. สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้ ปลูกและปลุก
จิตส านึกเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย การด าเนินการตาม
กรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ และมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน การยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.ร้อยละหน่วยงานในสังกัด 
มีการด าเนินการตามกรอบแนว 
ทางการป้องกันผลประโยชน์ 
และมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต สสอ.กะทู ้

 

 



  ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศร)ี         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการท างานของหน่วยงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เฝ้าระวังและป้องกันการต้อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการติดตาม 
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการ
ทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 

๑. การประชาสมัพันธ์การ
เฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริต แก่ชุมชน ภาคี
เครือข่าย อสม. 
 
 
๒. การรบัเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์และช่องทางการชี้
เบาะแสการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

1.ชุมชน 
ภาคี
เครือข่าย 
อสม. 
 
 
2. สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

1. การประชาสมัพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียนและการเจรจา
ไกล่เกลี่ย และสามารถจดัการได้
อย่างเหมาะสม 

ต.ค.64-ก.ย.65 - คณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน
และการเจรจาไกล่
เกลี่ย 

 

 

 



  ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศร)ี         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้

 

   

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เฝ้าระวังและป้องกันการต้อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกลไกการ
ควบคุมตรวจสอบ ถ่วงดุล 
การใช้อ านาจ หน้าท่ี ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 

การพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัด ใน
การด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ 

สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

สสอ./รพ.สต. มรีะบบการควบคุม
ภายในที่ดี ครอบคลุมภารกิจตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - คณะท างาน
ตรวจสอบภายใน 

 

 

 



  ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศร)ี         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จงัหวัดภูเก็ต 

 



 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านทุจรติ เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชนส์าธารณะ 
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตส านึกของบุคลากรให้ปฏิบตัิราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลกัธรรมาภิบาล และด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

การส่งเสริม ปลูกและปลุก
จิตส านึก ให้บุคลากร ใน
สังกัด มีความซื่อสัตยส์ุจริต
วินัย ความรับผิดชอบยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ ปลูก
และปลุกจิตส านึกเกี่ยวกับ 
วินัยและการรักษาวินัย 
การด าเนินการตามกรอบ 
แนวทางการป้องกนั
ผลประโยชน์ และมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน การ 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๒. สนับสนุนให้หน่วยงานใน 
สังกัดมีการด าเนินการตาม 

1.เจ้าหน้าท่ี 
สสอ./ 
รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
2. สสอ./ 
รพ.สต. 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้ ปลูกและปลุก
จิตส านึกเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย การด าเนินการตาม
กรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ และมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน การยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.ร้อยละหน่วยงานในสังกัด 
มีการด าเนินการตามกรอบแนว 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต สสอ.กะทู ้

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
26 คน จาก 
26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
1 สสอ.  



กรอบแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ และมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน 

ทุกแห่ง ทางการป้องกันผลประโยชน์ 
และมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

2 รพ.สต.  
คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

 

  ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศร)ี         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการท างานของหน่วยงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เฝ้าระวังและป้องกันการต้อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการติดตาม 
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการ
ทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 

๑. การประชาสมัพันธ์การ
เฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริต แก่ชุมชน ภาคี
เครือข่าย อสม. 
 
 
 
 
๒. การรบัเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์และช่องทางการชี้

1.ชุมชน 
ภาคี
เครือข่าย 
อสม. 
 
 
 
 
2. สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

1. การประชาสมัพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
 
 
๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียนและการเจรจา

ต.ค.64-ก.ย.65 - คณะกรรมการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนและ
การเจรจาไกล่
เกลี่ย 

หัวหน้าสว่นราชการอ าเภอ 
พนม/ผู้บริหารสถานศึกษา 
อ าเภอพนม/นายกเทศมนตรี 
ทุกแห่ง/นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทกุต าบล/ 
ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ก านัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน อสม.  
 
ตามสรุปผลการด าเนินงาน 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ตั้งแต่ 
ต.ค.๖๔-ก.พ.๖๕ไม่มีข้อ



เบาะแสการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ไกล่เกลี่ย และสามารถจดัการได้
อย่างเหมาะสม 

ร้องเรียน/ร้องทกุข์/แจ้ง
เบาะแส 

 

 

  ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศร)ี         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เฝ้าระวังและป้องกันการต้อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกลไกการ
ควบคุมตรวจสอบ ถ่วงดุล 
การใช้อ านาจ หน้าท่ี ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 

การพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัด ใน
การด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ 

สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

สสอ./รพ.สต. มรีะบบการควบคุม
ภายในที่ดี ครอบคลุมภารกิจตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - คณะท างาน
ตรวจสอบภายใน 

ด าเนินการตามแผน
ตรวจสอบภายใน  
๒๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๕ 
ครบ 2 แห่ง ตาม
เป้าหมายตรวจไม่พบ
ข้อผิดปกติในการ
ด าเนินงาน 

 

 



  ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศร)ี         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้

 


