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บทที่ 1 
 

บทน า 
   
1.1 ความเป็นมา  
  
   กำรทุจริตเป็นปัญหำส ำคัญที่อยู่คู่กับพัฒนำกำรของมวลมนุษยชำติ กำรตั้งข้ึน กำรปฏิวัติ กำร
ปฏิรูป กำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกำรล่มสลำยของวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์หลำยครั้งในประวัติศำสตร์โลก 
เช่น กำรเสื่อมถอยของจักรวรรดิโรมัน กำรปฏิรูปศำสนำของฝ่ำยโปรแตสแตนต์ กระแสกำรเติบโตของระบอบ
ประชำธิปไตย ในโลกโลกำภิวัตน์แทนระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์กำรเติบโตของแนวคิดธรรมำภิบำลและ
บริษัทภิบำล หรือกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ฯลฯ ล้วนถือก ำเนิดโดยมี
ปัจจัยส ำคัญ มำจำกพฤติกำรณ์ที่เช่ือว่ำเป็นกำรทุจริตหรือกำรโกงในรูปแบบต่ำง ๆ จนน ำมำสู่กำรแก้ไขและ
ต่อต้ำนระบบ สังคมเดิม ดังนั้น มโนทัศน์ที่ว่ำด้วยกำรทุจริตย่อมมีกำรผันแปรไปตำมยุคสมัยในช่วงตลอดหลำย
ศตวรรษ ที่ผ่ำนมำ และยังมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่ละพื้นฐำนทำงสังคมและวัฒนธรรมด้วย  

ในยุคปัจจุบันกำรทุจริตถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับว่ำเป็นปัญหำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ  
ประเทศอย่ำงแท้จริง กำรทุจริตได้ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำเป็นเวลำนำน ตั้งแต่ ยุคสมัยที่ยังมิได้ มีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง อำทิ กำรปกครองในรูปแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ที่มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์  เชิง
อ ำนำจระหว่ำงผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง (Vertical Relations) มีกำรเอื้อเฟื้อ เอื้อประโยชน์ จุนเจือกัน ใน
วงญำติ หรือที่เรียกว่ำระบบอุปถัมภ์ (The patron-client system) ที่มีกำรให้ประโยชน์กันทั้งในอ ำนำจ ทำง
กำรเมือง ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสถำนะทำงสังคม กำรทุจริตที่ฝังรำกลึก  ใน
สังคมนี้มิใช่มีแค่รูปแบบเดียว แต่มีอยู่หลำกหลำย อำทิ กำรติดสินบน กำรยักยอก กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
และพร้อมที่จะมีรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนตลอดเวลำ 

เหล่ำน้ีสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐำนทำงจิตใจในตัวบุคคลที่ขำดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
อันดี อันเป็นผลให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมกำรกระท ำทุจริต โดยไร้ซึ่งควำมละอำยต่อกำรกระท ำของตน  

ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งไม่ค ำนึงถึงผลของกำรกระท ำกำรทุจริตในระยะยำวที่ไม่เพียงแต่ 
จะส่งผลกระทบต่อองค์กำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ยังส่งผลกระทบระยะยำว  

ถึงในระดับประเทศ จะเห็นได้ว่ำกำรมีจิตส ำนึก มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ได้รับกำรปลูกฝังทำงด้ำนคุณธรรม  

จริยธรรม และศีลธรรม ถือเป็นสิ่งส ำคัญที่เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเครื่องเตือนสติ อันจะท ำให้  
บุคคลเกิดควำมอำยในกำรกระท ำผิดของตน 
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 1.2 ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย  

กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำล และเป็น
อุปสรรค ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นทุจริตทำงตรงไม่ซับซ้อน อำทิ 
กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกข้ึน ตัวอย่ำงเช่น กำร
ทุจริตเชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเช่ือมโยงสู่อำชญำกรรมอื่น ๆ  มำกมำย และส่งผลกระทบทำง
ลบในวงกว้ำง ประเทศไทยมีควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้ำง
เครื่องมือ กลไก และก ำหนดเป้ำหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เริ่ม
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน กำรด ำเนินงำนได้สร้ำงควำมตื่นตัวและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และปรำบปรำม กำรทุจริตตำมบทบำทของแต่ละหน่วยงำน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับฐำน
ควำมคิดและสร้ำง ควำมตระหนักรู้ให้ทุกภำคส่วนของสังคม ประเทศไทยได้ก ำหนดทิศทำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนัก ในกำรประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม โดยเฉพำะ
กำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในกำรเป็นตัวแบบที่ดีดังนั้น สำระส ำคัญที่มีควำม
เช่ือมโยงส ำหรับทิศทำงกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ที่กระทรวงสำธำรณสุขน ำมำใช้มีดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 

2. ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562  

3. นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 12 เรื่อง  

4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561-2580)  

5. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

7. โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

8. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564)  

9. แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

10. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  

11. มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในครำวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 
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1.3 แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกระทรวงสำธำรณสุขตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำแผนแม่บทกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม กำรกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวง สำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก ำหนดตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เช่ือมโยงไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 
2561-2580 ค ำแถลงนโยบำย ของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 12 เรื่อง แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โมเดลประเทศไทย สู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)และมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุม
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 โดยขับเคลื่อนแผนแม่บท กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภำยใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต และ 
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่ำงยั่งยืน ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ปฏิรูปกระบวนกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ยุทธศำสตร์หลัก ผ่ำนกลยุทธ์และแนวทำง กำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดในแต่ละแผนแม่บท
เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ยกระดับธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำน เทียบเท่ำสำกล ที่มุ่งเน้นกำร
ปฏิรูปและพัฒนำให้ครอบคลุมทุกด้ำนของพลวัตของกำรทุจริตในกระทรวงสำธำรณสุข  ทุกด้ำน โดยเริ่ม
พื้นฐำนจำกจิตใจ จิตส ำนึกเป็นส ำคัญ เพื่อให้กำรทุจริตในกระทรวงสำธำรณสุขไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้  และ / 
หรือมีปริมำณลดน้อยลงไป ท ำให้สังคมกระทรวงสำธำรณสุขเปน็สังคมแห่งกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และได้รับกำร
ยอมรับจำกทุกส่วนรำชกำร นอกจำกนี้ กระทรวงสำธำรณสุข ได้ประกำศจุดยืนอย่ำงชัดเจน ในกำรไม่ยอมรับ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ สร้ำงวัฒนธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดข้ึนในกระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงจริงจังเป็นไป
ตำมค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 
25 กรกฎำคม 2562 นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 12 เรื่อง นอกจำกนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวง
สำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป.1 ค. (ปลูกและปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่ ง เน้นประเด็นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำน 6 
กระบวนกำร  
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บทที่ 2 

 
กลไกการขบัเคลือ่นงานด้านการป้องกนั ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 2.1 การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ขับเคลื่อนกำรป้องกัน ปรำบปรำม กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่ำนแผนแม่บทกำรปอ้งกนั ปรำบปรำมกำรกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสขุ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก ำหนดตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทบูรณำกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์
ชำติพ.ศ.2561-2580 ที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ค ำแถลงนโยบำย ของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 12 
เรื่อง แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-
2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โมเดลประเทศไทย  สู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559-2564) 
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำว
ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ เพื่อให้บุคลำกร
สำธำรณสุข ได้รับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในทุกมิติ ตลอดจนกำรแสวงหำแนวทำงที่เหมำะสม กับบริบท
ในทุกมิติ เช่ือมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่บรรลุ ตำม
เป้ำประสงค์เดียวกัน ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักง ำน 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 และค่ำนิยมของบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข MOPH 

ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง สำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

 ๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

 1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ  
ประโยชน์ส่วนตน  

๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
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 ๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร จนงำน
ส ำเร็จถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน  

๑.5 ปฏิบัติหน้ำที่โดยต้ังอยู่ในควำมไม่ประมำท  

๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร  

๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำช่ือเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำนรำชกำร  

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง  

๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยและกรอบนโยบำย 

๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน  

๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 

๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญำใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือควำมก้ำวหน้ำ  ของ
ตนเอง  

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  

๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับบริกำร  ด้วย
ควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ เช้ือชำติ  ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำง
กำรเมือง  

๓.2 ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม  

๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔.1 ก ำหนดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละข้ันตอน  

๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำน ของภำครัฐ 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ข้ันตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย 
ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและง่ำย ต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง 
หรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ  

4.4 เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ  
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ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ และมีคุณภำพ  
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง และเป็นธรรม  

5.2 พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  และควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ ศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง ใส่ใจ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำองค์กร และวิชำชีพ  

๕.3 ปรับปรุงวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรบริกำรประชำชน 

๕.4 ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภำรกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์  ต่อ
ส่วนรวม  

5.5 ให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำร  

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคม น ำค ำสอนทำง
ศำสนำ เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสมกับฐำนะของตน และสังคม โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  

6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ คุณธรรม  เป็น
ภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต  

6.3 กำรด ำเนินกำรใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรมำพิจำรณำ  ให้
เช่ือมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ  

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์  

7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  

7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย  

7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์  

7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  

7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  

7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ  
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7.10 มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  

7.11 รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

7.12 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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บทที่ 3 

 
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทจุริตด้วยหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 2 : ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเหนอืกว่ำประโยชน์ส่วนตนในบุคลำกรสำธำรณสุข 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี4 1 2 3 

๑ การอบรมให้ความรู้ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เข้ารบั
การอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

    / มีการอบรมให้ความรู้
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการ
ปราบปรามการทุจริต
ในเจ้าหน้าที่รพ.สตและ
สสอ.จ านวน ๓๐ คน 
(ร้อยละ๙๐) 

- /   ๑ สสอ.กะเปอร ์

๒ การประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบั
การป้องกันและการต่อต้าน
การทจุริตประพฤติมิชอบ 

จ านวนครั้งทีจ่ัดการ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

  /   จ านวน ๒ ครั้ง  ๒ ครั้ง /   ๑ สสอ.กะเปอร ์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทจุริตด้วยหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 3 : วำงระบบรำกฐำนกำรน ำค่ำนิยม MOPH เป็นรำกฐำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทจุริต 

 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี4 1 2 3 

๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปอ้งกันและการ
ต่อต้านการทจุริตผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

จ านวนเรื่องทีจ่ัด
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

  /   จ านวน ๑ เรื่อง 
 
 
 
 
 

จ านวน ๑ เรื่อง 
 

/   ๑ สสอ.กะเปอร ์

๔ จัดท าค่านิยมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์
ตามค่านิยมMOPH 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ทราบนโยบาย
ค่านิยมของส่วน
ราชการ 
 

   /  ร้อยละ ๘๐ - /   ๒ สสอ.กะเปอร ์

๕ กลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อ
การบริหารงานทีโ่ปร่งใส 

การรวมกลุม่ของ
เจ้าหน้าที่เพือ่การ
บรหิารงานที่โปร่งใส
อย่างเป็นทางการ 

    / มีกลุม่ของ
เจ้าหน้าที่เพือ่การ
บรหิารงานที่
โปรง่ใส จ านวน 
๑ กลุ่ม 

มีกลุม่ของ
เจ้าหน้าที่เพือ่การ
บรหิารงานที่
โปรง่ใส จ านวน 
๑ กลุ่ม 

/   ๓ สสอ.กะเปอร ์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : สร้ำงสร้ำงกลไกกำรป้องกันทจุริต 
กลยุทธ์ท่ี 1 : สร้ำงควำมตระหนกัใหผู้้บริหำรทุกระดบัมีควำมพร้อมรบัผิดชอบ 
 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี4 1 2 3 

๖ จัดท าปรับปรงุคู่มือปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กะเปอร ์

จ านวนครั้งของการ
ทบทวนความเสี่ยง
เพื่อปรับปรงุคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

   /  จ านวน ๑ ครั้ง -  /  ๑ สสอ.กะเปอร ์

๗ การจัดการท าระบบการ
ควบคุมภายใน  ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

ระดับความส าเรจ็ใน
การจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน 

    / ระดับ ๕ -  /  ๒ สสอ.กะเปอร ์

๘ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสหน่วยงาน 
(ITA) ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสของ
หน่วยงาน(ITA) 

   /  ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐  /  ๒ สสอ.กะเปอร ์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : สร้ำงกลไกกำรป้องกันทจุริต 
กลยุทธ์ท่ี 2 : เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรปฏิบัติงำนใหม้ีควำมโปรง่ใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมำย 
 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี4 1 2 3 

๙ การอบรมให้บุคลากรใน
สังกัดมีความรู้และ
ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในหน้าที ่

เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้รบั
การพัฒนาด้านองค์
ความรู้ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

    / จนท.๒๕คนได้รบั
การอบรมพัฒนา
ด้านองค์ความรู้ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

-  /  ๓ สสอ.กะเปอร ์

๑๐ การจัดท ามาตรการ/แนว
ทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ านวนเรื่องทีจ่ัดท า/
มาตรการ 

    / จ านวน ๑ เรื่อง จ านวน ๑ เรื่อง   / ๑ สสอ.กะเปอร ์

๑๑ จัดให้มีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียนด้านการทจุริต 

มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

    / จ านวน ๑ ศูนย์
(ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน สนง.
สาธารณสุข
อ าเภอกะเปอร์) 

จ านวน ๑ ศูนย์
(ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน สนง.
สาธารณสุข
อ าเภอกะเปอร์) 

  / ๑ สสอ.กะเปอร ์
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                             ผู้จัดท า   
  

 
ท่ีปรึกษา 
นายอ านาจ  เทพรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปร์ 
 

ผู้จัดท า 
นำยน ำพล  เวฬุวนำรักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

นำงสุภำพร  สุดใจใหม่  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

นำงสำวเกศรินทร์  หนูสำย เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

นำงสำวอรอริยำ  คงลำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
 

http://www.rno.moph.go.th/sso/kapoe/ 

0 7789 7123 


