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คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖4) ไดรายงานการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงาน และ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัด ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 ซึ่งดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งการ
ดำเนินงานในแตละโครงการสำเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามกรอบทิศทางในดำเนินการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติ 
มิชอบ และนโยบายสำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการ ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) จนสำเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว 
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจตอไป 

 

      กลุมงานบริหารทั่วไป 
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

 
 



สารบัญ 
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 บทที่ ๑          ๑ – ๔ 
  1. ที่มา หลักการ และเหตุผล 
  ๒. หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ 

    การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน 
    และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุข 
    อำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

  ๔. ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนปองกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
    ป พ.ศ. ๒๕๖4 

บทที ่๒          ๕ - ๗   
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64   
 บทที่ ๓          ๘ - ๑๑ 
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64        



บทท่ี 1 
 

1. ที่มา หลักการ และเหตุผล 
                      การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเปนภัยรายแรงตอประชาชนและ
ประเทศชาติ ที่บอนทำลายทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนสงผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ดาน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบันไดทวีความรุนแรง และขยายวงกวางขึ้นอยาง
รวดเร็ว เปนปญหาที่เกิดทั้งในองคกรภาคเอกชนและองคกรภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน
จนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปโดยงาย  จึงจำเปนอยางยิ่งที่สวนราชการจะตองเรงดำเนินการแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไป ดวยการสรางระบบการปองกันและควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายในใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน 

                    โดยเหตุดังกลาว รัฐบาลไดกำหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ
เปนวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนำ
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศ
ทางการประสานความรวมมือในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ โดยกำหนดเพ่ิมเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป  

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดทำวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการรองเรียน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ ๒๕๖3 วาแตละปมีจำนวนเทาไร ในประเด็นใดบาง และเปรียบเทียบหา
แนวโนมเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้น แลวคัดเลือกเรื่องรองเรียนที่สำคัญ ๕ เรื่อง เพ่ือนำมาวิเคราะหหาสาเหตุและ
แนวทางแกไขปญหา โดยวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทำให 

๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

๒) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
                     ๓) การปฏบิัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
                     

คำอธิบาย : 
 - พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 - ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอตำแหนงหนาที่  ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิ
บาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกำหนดไว 
   - การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนำเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอ
รองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณา

-๑- 



การตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง 
แจงตักเตือน คำเนินคดี การนำไปแกไขปญหาการดำเนินงาน หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

๒.หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  มีหลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี.้- 
  ๒.๑ กรณีเปนเรื่องรองเรียนที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด หรือ
เปนเรื่องรองเรียน / ขอคิดเห็นในลักษณะคำถาม จะแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควร 

๒.๒ หากเปนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต ที่ไมมีมูล คือ เปนบัตรสนเทห หรือขอรองเรียน
ที่ไมมีพยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล แตเนื้อหาขอรองเรียนนาเชื่อถือไดวามีการกระทำตามที่มีการรองเรียน
จริง ก็จะดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวน หากผลการตรวจสอบไมมีมูล จะเสนอใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ยุติเรื่อง หากมีมูลก็จะดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

๒.๓ หากเปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่มีมูล คือ มีพยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล
ประกอบการพิจารณา จะดำเนินการสอบสวนทางวินัย และลงโทษผูกระทำผิดอยางจริงจัง โดยมีข้ันตอนการ
ดำเนินการเปนไปตามกระบวนการท่ีกฎหมายกำหนด 

๓. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

    ๓.๑ ไดนำเอายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนแนวทางใน
การกำหนดเปนกิจกรรม/โครงการ ซึ่งสาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติดังกลาวประกอบดวย 

 
วิสัยทัศน 
 สสอ.นาบอน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณธรรม มีสวนรวมปองกันการ

ทุจริต 
พันธกิจ  

๑.  สงเสริมปลูกจิตสำนึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมัน่ในคุณธรรมและยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม 

๒.  พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
                     ๓.  พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอำนาจ 
                     ๔.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดองคความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
           วัตถุประสงคหลัก 

 ๑.  สังคมไทยมีวินัย คณุธรรม  จริยธรรม 
๒.  เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ กระจาย และถวงดุลอำนาจมีประสิทธิภาพ 
๔.  สังคมรูเทาทัน รวมปองกันการทุจริต 

         
 
 
 
 
 

-๒- 



  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ รวมพลังแผนดินรวมกันปราบปรามกรทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสรมิสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทจุริต 
 

เมื่อศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแลวเห็นวา 
กิจกรรมท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จักตองดำเนินการเพ่ือสนองยุทธศาสตรประกอบดวย 

๑.  กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน ไดแก กิจกรรมท่ีสรางความตระหนักและสงเสริมใหขาราชการ
และเจาหนาที่เปนคนดี ซื่อสัตย สุจริต และกิจกรรมสงเสริมใหเปนคนที่มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนคนเกงและสามารถทำงานได
สมบูรณในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 
                     ๒.  กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทำงานภายในสำนักงานของแตละหนวยงาน  ควรมีระบบ
ในการควบคุมดูแลตนเอง มีระบบการเปดเผยขอมูลเพ่ือความโปรงใส และระบบการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการเจาหนาที่วามีการทุจริต  ปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือไม 

๓.  กิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน เอกชน และภาครฐัดวยกัน เพ่ือ
เฝาระวังและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ 
                   ๔. ขอมูลการรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต 
                       จากการรวบรวมขอมูลการรองเรียน/การแจงเบาะแสการทุจริต จากศูนยดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี สำนักงานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา และ
จากศูนยดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยดำรงธรรมอำเภอนาบอน หรือชองทางอ่ืนที่กำหนดไว 
ตามประเด็นการรองเรียนได ดังนี้ 
                         (๑)  รองเรียนการทจุริต ไมพบขอรองเรียน 
        (๒)  รองเรียนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐในสังกัด 
ไมพบขอรองเรียน 

(๓)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอผูมา
รับบริการ ไมพบขอรองเรียน 

(๔)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมพบขอรองเรียน 
(๕)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ไมพบขอ

รองเรียน 
(๖)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัตติามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว ไมพบขอรองเรียน 

๔.  ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน  ป พ.ศ. ๒๕๖4 
ปญหา/อุปสรรค 
 ๔.๑  การจัดทำเว็บไซต เพ่ือรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรหรือจากบุคคลภายนอก บางครั้งไดรับขอมูลไมถูกตอง ไมตรงตามหัวขอที่กำหนดไว จะไดรับขอมูล
ทั่วไปและขอความที่ไม พึงประสงค ผูรองเรียนสวนมากจะสงเปนหนังสือและไมลงชื่อที่อยู ใหชัดแจง  
เมือ่ตรวจสอบแลวไมมีมูล 

-๓- 



 ๔.๒  การอบรมขาราชการ ตามโครงการอบรมการสงเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล บางครั้งขาราชการและบุคลากร มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติ ทำใหเขารับการอบรมไมครบตาม
หลักสูตรที่กำหนดไว 
 ๔.๓  บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และขาราชการในสังกัดยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในการจัดทำแผนฯ   
ขอเสนอแนะ 

  ๑.  ควรยกยองและเชิดชูเกียรติผูไดรับคัดเลือกเปนผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  หนวยงานที่สังกัดสวนกลาง การดำเนินการจึงตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวนกลาง 

  ๓.  ควรจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔.  ควรจะเพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๕.  ควรจะกำหนดใหหนวยบริการท่ีเก่ียวของรายงานผลการดำเนินงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงานใหทราบทุกเดือน เพ่ือจะไดนำขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและหาแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ภายในใหมีประสิทธิภาพ 

 ๖.  เสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการจัดทำแผนฯ 

  ๗.  แจงทุกหนวยบริการใหการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการฯ 

  ๘.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ถือเปนยุทธศาสตรสำคัญที่จำเปน
และเรงดวนในการท่ีทุกภาคสวนจะตองชวยกันปฏิบัติใหเกิดผลตอการพัฒนาประเทศ มิใหตกต่ำไปตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก  ดังนั้น  ในเบ้ืองตนผูที่มีความรับผิดชอบในทุกภาคสวน จึงตองตระหนักและใหความสำคัญใน
การปฏิบัติตามยุทธศาสตรดังกลาว นอกจากนั้นในระยะยาว จะตองปลูกฝงระบบความรูคูคุณธรรมไวใหกับคน
ไทย ตั้งแตในวัยเยาว  เพื่อใหเปนนิสัยที่ดีติดตัว อันจะสงผลใหประเทศไทยในอนาคต ปราศจากการทุจริต  
คอรรัปชัน มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 

  ๙.  ควรอบรมใหความรู เทคนิคการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกผูบริหาร และขาราชการ 

 ๑๐.  ควรกำหนดแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔  ป และมีงบประมาณรองรับ
ในแตละป แลวสงใหหนวยบริการตางๆ นำไปปฏิบัติ 
 ๑๑.  ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หากมีการรองเรียนเรื่องการทุจริต

-๔- 



บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดั เปาหมาย  

๑.ปลูกจิตสำนึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน 
  
  
 
 
 
  
 
 
 

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศอบรมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม แกขาราชการ
และบุคลากร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 
๑.๒ โครงการสงเสริมจริยธรรม  
 
 

10,500.- 
 
 
 
 

59,400.- 
 
 
 

 

- ขาราชการและบุคลากร พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขในสังกัดมีจิตสำนึก
คานิยม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย 
-เรื่องรองเรียนลดลง 
 
- บุคลากรมีความรูและเขาใจใน
หลักธรรมทางศาสนา ตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรม สามารถสราง
ภูมิคุมกันที่ดี 

๑ ครัง้ 
ขาราชการ
บรรจุใหม 

3 คน 
 

9 ครัง้ 
๔4 คน 

 

ม.ค.๖4 
 
 
 
 
ม.ค.-ก.ย.

64 
 
 
 

สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 
 
 
 

 
                                           ผูเสนอแผน                                                                                     ผูอนุมัติ                                                                  
                                         
 
                                             
                                    (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)                                                                      (นางณชิมน  รัตนคช)                                                    
                            เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                สาธารณสุขอำเภอนาบอน           

-๕- 



 
 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

๑.ปลูกจิตสำนึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน(ตอ) 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  

๑.๓ จัดใหมีการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการปองกันและตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
๑.๔ เผยแพรประชาสัมพันธและ
สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันและตอตานการทุจริต
ประพฤติ มิชอบผานชองทางตางๆ 
 
๑.๕ จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

งบประมาณ 
บูรณาการรวมกัน

กับโครงการ
สงเสริมจริยธรรมฯ 

- จำนวนครั้งท่ีจัดประชาสมัพันธ
เก่ียวกับการปองกันและตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
- จำนวนเรื่องที่จัดประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการปองกันและตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
- ผูรวมพิธีฯไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จำนวนขาราชการ ลูกจางทั้งหมด 

๕ ครั้ง 
 
 
 

๕ เรื่อง 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 

๑ ม.ค.๖4 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖4 
 
๑ ม.ค.๖4 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖4 
 
 

ก.พ.๖4 

สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           ผูเสนอแผน                                                                                     ผูอนุมัติ                                                                  
                                         
 
                                             
                                    (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)                                                                      (นางณชิมน  รัตนคช)                                                    
                           เจาพนกังานสาธารณสุขอำเภอชำนาญงาน                                                         สาธารณสุขอำเภอนาบอน            

-๖- 



 
 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

๒.สรางบุคลากรมือ
อาชีพปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
  
 
 
  
 

๒.๑ สงเสริมใหขาราชการเขารับการ
อบรมเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
 

งบประมาณ 
บูรณาการรวมกัน
กับโครงการสงเสริม
จริยธรรมฯ 
 
 
 
 
 
 

 - รอยละของขาราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขของหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค เขารับการอบรม
เก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 
 
 

รอยละ ๘๐ 
๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.๖4 
 
 
 
 
 

สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 
 
 
 

 
                                           ผูเสนอแผน                                                                                     ผูอนุมัติ                                                                  
                                         
 
                                             
                                    (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)                                                                      (นางณชิมน  รัตนคช)                                                    
                            เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                สาธารณสุขอำเภอนาบอน   
 
 
 
 
 
 

-๗- 



 
บทที ่3 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วดั เปาหมาย 

๑.ปลูกจิตสำนึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน 
 
  
 
 
 

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศอบรม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม แก
ขาราชการและบุคลากร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 

10,500.- 
 
 
 
 

 

- ขาราชการและบุคลากร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในสังกัดมีจิตสำนึกคานิยม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย 
-เรื่องรองเรียนลดลง 
 
 

๑ ครั้ง 
ขาราชการ
บรรจุใหม 

3 คน 
 

 

ม.ค.๖4 
 
 
 
 
 
 
 

สสอ.นา
บอน 
และ 

รพ.สต.ใน
สังกัด 

 
 
 
 

ขาราชการเขารับการอบรม
ปฐมนิเทศขาราชใหม 

จำนวน 3 คน 
วันที่ 6-11 ก.พ 64  

ณ โรงแรมเดอะ พีค บูติค 
อ.เมือง จ.นครศรีฯ  

โดยใชเงินบำรุงของ รพ.สต. 

 ๑.๒ โครงการสงเสริม
จริยธรรม  
 

59,400.- - บุคลากรมีความรูและเขาใจใน
หลักธรรมทางศาสนา ตระหนัก
ในคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
สรางภูมิคุมกันที่ดี 

9 ครัง้ 
๔4 คน 

 

ม.ค.-ก.ย.
64 

 

สสอ.นา
บอน 
และ 

รพ.สต.ใน
สังกัด 

 

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันที่ 
5 ม.ค.64 มีผูเขารวม
กิจกรรม 44 คน  

 

-๘- 



 

  

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

๑.ปลูกจิตสำนึก 
คานิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน(ตอ) 

๑.๓ จัดใหมีการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

- 
 
 
 
 

- จำนวนครั้งท่ีจัด
ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
การปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

๕ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

๑ ม.ค.๖4 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖4 
 
 

 

สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
การปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ  
- ผานเว็บไซตของ
หนวยงานจำนวน 3 ครั้ง 
- เขาวาระการประชุม
ประจำเดือน จำนวน ๖ 
ครั้ง 

 ๑.๔ เผยแพรประชาสัมพันธและ
สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันและตอตานการทุจริต
ประพฤติ มิชอบผานชองทางตางๆ 
 

- 
 

- จำนวนเรื่องที่จัด
ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
การปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

๕ เรื่อง 
 

๑ ม.ค.๖4 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖4 
 

สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
การปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ  
- ผานเว็บไซตของ
หนวยงานจำนวน 3 เรื่อง 
- เขาวาระการประชุม
ประจำเดือน จำนวน ๖ 
เรื่อง 

 

-๙- 



 

 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

๑.ปลูกจิตสำนึก 
คานิยม 
คณุธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน(ตอ) 
  
 
 
 
  
  

๑.๕ จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน 

งบประมาณ 
บูรณาการรวมกัน

กับโครงการ
สงเสริมจริยธรรม

ฯ 

- ผูรวมพิธีฯไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของจำนวน
ขาราชการ ลกูจางทั้งหมด 

๑ ครั้ง ก.พ.๖4 สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมพิธีถวาย
สัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลัง
ของแผนดิน  
จำนวน ๒ ครั้ง  
 
- ครั้งท่ี ๑ เมื่อ 5 ตุลาคม 
2563 ณ รพ.สต.บาน
คลองจัง มีผูเขารวม
กิจกรรม จำนวน ๔๓ คน 
คิดเปนรอยละ ๙๗.๗๒ 
 
- ครั้งท่ี ๒ เมื่อ 5 
กุมภาพันธ 256๔ ณ 
สสอ.นาบอน มีผูเขารวม
กิจกรรม จำนวน ๔๐ คน 
คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๑ 
 
 
 
 
 

-๑๐- 



 

 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วดั เปาหมาย 

๒.สรางบุคลากร
มืออาชีพปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
  
 
 
  
 

๒.๑ สงเสริมใหขาราชการเขารับ
การอบรมเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
 

งบประมาณ 
บูรณาการ
รวมกันกับ
โครงการสงเสริม
จริยธรรมฯ 
 
 
 
 
 

 

 - รอยละของขาราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขของหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค เขา
รับการอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 
 
 

รอยละ ๘๐ 
๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.๖4 
 
 
 
 

 

สสอ.นาบอน 
และ 

รพ.สต.ในสังกัด 
 
 
 

 

จัดอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ  
จำนวน ๑ ครั้ง เม่ือวันที่  
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
โดยมีบุคลากรเขารวม
อบรม จำนวน ๔๐ คน 
คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑- 



 


