
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

กลุม่งานบริการทัว่ไป ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎบิตัิการป้องกนั 
และปราบปรามการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(ณ.เดอืนตุลาคม - มนีาคม ๒๕๖๔ : ไตรมาส ๒) 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้จัดท ำแผนปฎิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันแปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตใน
ภำคหน่วยงำน สำมำรถน ำไปสู่กำรปฎิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ พระ
รำชฎีกำว่ำด้วยหลักฐำนและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพ  เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึง ค ำสั่ง
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค ำสั่งให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐เรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ธรรมำภิบำล รวมถึงมำตรกำรกระทรวงสำธำรณสุข ๓ป.๑ค (ปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำมเครือข่ำย) โดย
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม กำรทุจริตดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑: สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑: ปลูกฝังจิตส ำนึกนึกให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
  ๑.๑.๑ มำตรกำรที่ ๑: กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรในสังกัดให้มี
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต วินัยควำมรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจำกหน้ำที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  กิจกรรม ประกอบด้วย 

 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนรำชกำร” 
 ๒. จัดท ำสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตส ำนึกของบุคลำกรในสังกัด 



  ๑.๑.๒ มำตรกำรที่ ๒ : .ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติตำมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน จรรยำข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จรรยำวิชำชีพของวิชำชีพต่ำงๆ 
ตลอดจนคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประกำร ประกอบด้วย พอพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ และค่ำนิยม
ของบุคลำกรสำธำรณสุข “MOPH” 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม จรรยำ
วิชำชีพและค่ำนิยมของบุคลำกรสำธำรณสุขรูปแบบต่ำงๆ 
  ๑.๑.๓ มำตรกำรที่ ๓ : กำรส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู คนดี เพ่ือเป็นบุคคลตัวอย่ำงบุคคลอื่น
ในหน่วยงำนได้ยึดถือเป็นแบบอย่ำง และสร้ำงแรงบันดำลใจให้เป็นคนดี 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กจิกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ คนดีศรีสำธำรณสุข อ ำเภอชะอวด 
  ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒: วำงรำกฐำนกำรน ำค่ำนิยม MOPH เป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
  มำตรกำร: น ำค่ำนิยมของบุคลำกรสำธำรณสุข “MOPH”มำเป็นบรรทัดฐำนสร้ำง
วัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรประพฤติปฏิบัติของบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมส่งเสริมกำรน ำค่ำนิยมบุคลำกรสำธำรณสุข
“MOPH”ในหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวดทุกรูปแบบ 
  ๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓: สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพ เพ่ือป้องกันและหยุดยั้ง
กำรทุจริต 
  มำตรกำรที่  : ส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่เครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพถึง
อันตรำยจำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ ขับเคลื่อน ชมรม “สสอ.ชะอวด ใสสะอำด ต่อต้ำนกำรทุจริต” 
 ๒. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต 
  ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้ำงภำพกำรตระหนักให้ผู้บริหำรมีควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 
  มำตรกำร : มีกำรประกำศเจตจ ำนงของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและมีกำรสื่อสำร
จริยธรรมที่ทรงพลัง 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมกำรประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน 
และหน่วยบริกำรในสังกัด 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมำย 



  ๒.๒.๑ มำตรกำรที่ ๑ :สสอ.ชะอวดร่วมกำรประเมิน (ITA) เพ่ือให้ทุกขั้นตอนของระบบรำชกำร
มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้และกำรปฏิบัติของบุคลำกรสำธำรณสุขมีควำมซื่อสัตย์ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
  ๒.๒.๒ มำตรกำรที่ ๒ :สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน ตำม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำรเปิดเผยและวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำง 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรม ประชุมวิชำกำร เรื่อง “แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำ
พัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง” แก่บุคลำกรด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 
  ๒.๒.๓ มำตรกำรที่ ๓ :ผลักดันกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ RDU) ในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมรณรงค์ให้หน่วยบริกำรในสังกัดใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
  ๒.๒.๔ มำตรกำรที่ ๔ : เสริมสร้ำงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  กิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนำศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.ชะอวด 
 ๒. กิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงำน ในสังกัดมีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ๓. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมทุจริต 
  ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  มำตรกำร: กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนกล่ำวหำให้มีประสิทธิภำพ 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
  ๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนำเครือข่ำย และบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  มำตรกำร : สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวังต่อต้ำนกำรทุจริตให้เกิดควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อ
เหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคม และ/หรือ กฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Socail Sanction) และทำงกฎหมำยบนพื้นฐำนข้อเท็จจริงและเหตุผล 

  กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “อสม.ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตในระดับชุมชน” 

 
 
 



บทท่ี ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ ๒ (เดือนตลุำคม – มีนำคม ๒๕๖๔) 

 
 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฎิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ไตรมำสที่ ๒ (เดือนตุลำคม – มีนำคม ๒๕๖๔) มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 ๑. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : ปลูกฝังจิตส ำนึกนึกให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
  ๑.๑.๑ : มำตรกำรที่ ๑ : กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรในสังกัดให้มี
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต วินัยควำมรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจำกหน้ำที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำนรำชกำร” 
   ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้จัดท ำ
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีกิจกรรม
ข้อหนึ่ง คือ กำรบรรยำยวิชำกำร เรื่อง “กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอพียงต้ำนทุจริต”และได้จัด
กิจกรรมดังกล่ำวขึ้นในวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.ณ.ห้องประชุม สสอ.ชะอวด มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๕๔ คน  
  ๒) กิจกรรมจัดท ำสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือรณรงค์กระตุ้นจิตส ำนึกของบุคลำกรในสังกัด 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้จัดท ำ
หนังสือสั่งกำร และประกำศต่ำงๆดังต่อไปนี้ 
  ๑) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เพ่ือควำมโปร่งใส ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

   ๒) จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรปฎิบัติเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำม
หนังสือสั่งกำรให้บุคลำกรปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒ 

   ๓) หนังสือสั่งกำรให้บุคลำกรในสังกัดปฎิบัติตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.๒๕๖๐ 



   ๔) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบน กำรให้ และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำงๆ ลงวันที่ 
๔ มกรำคม ๒๕๖๒ 
  ๕) หนังสือสั่งกำรให้บุคลำกรปฎิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกระบวนกำร
เบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓ 
  ๖) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ว่ำด้วยกำร ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลงวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 
  ๗) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบน ประเด็นกำรรับบริจำค และทรัพย์สินบริจำค ลงวันที่ ๓ มกรำคม ๒๕๖๓ 
  ๘) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ว่ำด้วยกำร ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริต แก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓ 

  ๑.๑.๒ มำตรกำรที่ ๒ : ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติตำมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน จรรยำข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จรรยำวิชำชีพของวิชำชีพต่ำงๆ 
ตลอดจนคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประกำร ประกอบด้วย พอพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ และค่ำนิยม
ของบุคลำกรสำธำรณสุข “MOPH” 
  ได้ด ำเนินกิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริกำรปฎิบัติตำมประมวลจริยธรรมตำมจรรยำวิชำชีพ 
และค่ำนิยมของบุคลำกรสำธำรณสุขรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่กำรขับเคลื่อนข้อบังคับ ว่ำด้วย จรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยกำรจัดกิจกรรมอบรมให้
ควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือขับเคลื่อนข้อบังคับดังกล่ำว เมื่อวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ.ห้องประชุม 
สสอ.ชะอวด มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๔๕ คน 

  ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : วำงรำกฐำนกำรน ำค่ำนิยม MOPH เป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

  มำตรกำร : น ำค่ำนิยมของบุคลำกรสำธำรณสุข “MOPH”มำเป็นบรรทัดฐำนสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรประพฤติปฏิบัติของบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข 
  กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว คือ กิจกรรมส่งเสริมกำรน ำค่ำนิยมบุคลำกรสำธำรณสุข “MOPH” 
ในหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวดทุกรูปแบบ 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้จัดท ำหนังสือเผยแพร่ 
ค่ำนิยมของบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข “MOPH”MOPHCode Of Condentให้บุคลำกรของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ถือปฎิบัติ ลงวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ และเผยแพร่ค่ำนิยมดังกล่ำวในเวปไซต์ของ
หน่วยงำน www.chauathealth.com 



  ๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ : สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพ เพ่ือป้องกันและหยุดยั้งกำรทุจริต 
  มำตรกำร : ส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่เครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพถึงอันตรำยจำ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว คือ ขับเคลื่อนชมรม “ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ใส
สะอำด ต่อต้ำนกำรทุจริต ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรชมรม ในขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆของหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ๒. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต 

   ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้ำงภำพกำรตระหนักให้ผู้บริหำรมีควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 
  มำตรกำร : กำรประกำศเจตจ ำนงของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและมีกำรสื่อสำรจริยธรรม
ที่ทรงพลัง 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้จัดกิจกรรมกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน และหน่วยบริกำรในสังกัด โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๑. จัดท ำประกำรเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” (Zero To lerance) 
เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม๒๕๖๔ และเผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงำน www.chauathealth.com 
  ๒. ผู้บริหำรหนว่ยงำนประกำศเจตจ ำนงสุจริตต่อบุคลำกรในสังกัด และอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ.ห้องประชุมที่ท ำกำรชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุข อ ำเภอ
ชะอวด มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน ๗๐ คน 
  ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมำย 
  ๒.๒.๑ มำตรกำรที่ ๑ : สสอ.ชะอวดร่วมกำรประเมิน (ITA) เพ่ือให้ทุกขั้นตอนของระบบรำชกำร
มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้และกำรปฏิบัติของบุคลำกรสำธำรณสุขมีควำมซื่อสัตย์ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวดได้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม กำร
พัฒนำและประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ดังนี้ คือ  
  ๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนITA ตำมกรอบกำรประเมินด้วยกำรส ำรวจหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ แก่ผู้รับผิดชอบงำน ITA และบุคลำกรในหน่วยงำน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
  ๒. กำรด ำเนินงำนในส่วนของกิจกรรมประเมินคุณภำพและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน พบว่ำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมำสที่ ๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ไม่ส่งเอกสำรประเมินให้แก่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้ทันเวลำ จึงท ำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในระดับ ๕ คะแนน 

http://www./


  ส ำหรับในไตรมำสที่ ๒ (เดือนมกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๔ ) ผู้รับผิดชอบงำน ITA ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ในหัวข้อ EB๑ –EB๒๔ เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว 
พร้อมจัดส่งให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช ตรวจเอกสำรและส่งให้ผู้ประเมินพิจำรณำต่อไป 
  ๒.๒.๒ มำตรกำรที่ ๒ : :สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน ตำม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำรเปิดเผยและวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำง 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้ด ำเนินงำนในกิจกรรม
ประชุมวิชำกำรเรื่อง “แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง”แก่บุคลำกรด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 
โดยได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
มีกิจกรรมอันหนึ่ง คือ กำรบรรยำย เรื่อง“แนวทำงปฎิบัติในกำรจัดหำพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง”และจัด
กิจกรรมดังกล่ำวนี้เมื่อวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมที่ท ำกำรชมรม อสม.
อ ำเภอชะอวด โดยขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกร จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวน ๓๒ คน 
  ๒.๒.๓ มำตรกำรที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ได้ด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆต่อไปนี้ คือ  
  ๑. พัฒนำศูนย์บริหำรจัดกำร เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้วยกำรออกค ำสั่งจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ที๑่๗/๒๕๖๑ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๑ และจัดท ำหนังสือแจ้งเวียนช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงำนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน และประชำทั่วไปรับทรำบ โดยด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
  ๒. กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงำนในสังกัดมีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยกำร
จัดท ำหนังสือเวียนแจ้งให้ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ประชำชนในเขตรับผิดชอบทรำบ และติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทุกหน่วยงำน 
 ๓. ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมทุจริต 
  ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  มำตรกำร : กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนกล่ำวหำให้มีประสิทธิภำพ 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ไม่ปรำกฏว่ำมีบุคลำกรใด 
ถูกร้องเรียนว่ำมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม ประพฤติตนผิดวินัย จึงยังไม่มีกำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรสืบสวน
สอบสวนบุคลำกรที่ถูกกล่ำวหำ 
 
 



    ๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนำเครือข่ำย และบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  มำตรกำร : สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวังต่อต้ำนกำรทุจริตให้เกิดควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อ
เหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคม และ/หรือ กฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Socail Sanction) และทำงกฎหมำยบนพื้นฐำนข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด ยังไม่ได้ด ำเนินงำนกิจกรรม 
อบรมเชิงปฎิบัติกำร หลักสูตร “อสม.ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตในระดับชุมชน”ซึ่งจะด ำเนิน
กิจกรรมดังกล่ำวนี้ในไตรมำสที่ ๓ 
 
 
 


