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รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาทว ีปีงบประมาณ 256๔  
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
   เพ่ือก ำหนดมำตรกำร กรอบแนวทำง กลไกในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยมอบหมำยให้กลุ่ม
งำน/งำน เป็น คณะกรรมกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
คณะกรรมกำรบริหำรสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับอ ำเภอ ฯลฯ  

 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง  
   งำนพัสดุ ได้มีกำรวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
แต่ละไตรมำส ไตรมำส 1  มีกำรใช้งบประมำณ 39,810 ร้อยละ 26.91 ไตรมำส 2 ได้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมแผนที่วำงไว้ มีกำรใช้งบประมำณไป 48,440 บำท ร้อยละ 49.02  
 
3. การมีส่วนร่วม  
   ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ได้เลือกภำรกิจหลัก คือ งำน
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร โดยกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ได้แก่  
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรสำมำรถ
ด ำเนินชีวิตที่เหมำะสมกับวัยแลลดภำวะกำรพ่ึงพิงของครอบครัวและสังคม 
 ด ำเนินโครงกำรไปแล้วเมื่อวันที่ 26-27 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีกำรเยี่ยม และมอบของยังชีพแก่
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรเข้ำร่วมทั้งหมด 44 คน  
 
4. การเปิดเผยข้อมูล  
   ในงบประมำณปี 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลได้กับ
ประชำชน ผ่ำนทำง เว็บไซต์ของส ำนักงำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อมูลกรจัดซื้อจัด
จ้ำง มำตรฐำนหรือคู่มือปฏิบัติงำน มำตรฐำนขั้นตอนกำรให้บริกำร และข้อมูลอ่ืนๆ  ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรแล้ว
นั้น ยังไม่พบปัญหำข้อร้องเรียน  
 
5. ความพร้อมรับผิด  
   โดยพิจำรณำจำกกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
นำทวี และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่งไม่สังกัดไม่พบข้อร้องเรียนเลย 
 



6. การปฏิบัติงานตามหน้าที่  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ได้ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ พบว่ำ ผลกำรประเมิน รอบ 1 ตุลำคม 
2561 ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ ผู้ใดอยู่ในกลุ่มนี้ และในส่วนของกำรประกำศผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีมำก ดีเด่น 
ได้มีกำรประกำศ รำยชื่อติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี และขอเผยแพร่ผ่ำน 
Website ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี 
 
7. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวีได้ออกประกำศ เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน 
และออกประกำศ เรื่อง ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้น ำองค์กร และมีกำรเผยแพร่ประกำศ
ผ่ำนเวบไซต์หน่วยงำน 
 
8. การจัดการเรื่องร้องเรียน  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวีได้ด ำเนินกำรจัดท ำกำรอบแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีคู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอนำทวี แล้วตั้งแต่เมื่อปี 2561 
 
9. การรับสินบน  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ได้ด ำเนินกำรออกประกำศ เรื่อง ประกำศมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบพร้อมมีหนังสือแจ้งเวียนให้รำยงำนกำรปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำว 
 
10.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวีมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี สืบ
สำนวัฒนธรรมและ ประเพณีของท้องถิ่น เช่น กำรจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรในวันส ำคัญต่ำงๆ กำรร่วมเป็น
จิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อมในหลำยๆ สถำนที่ ได้แก่ วัดเอก วัดแหลมบ่อท่อ วัดเกำะใหญ่ วัดรัดปูน และ
สถำนที่อ่ืนๆ   
 
11.  การขับเคลื่อนคุณธรรมน าไทย  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวีได้มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรน ำอำหำรมำรับประทำนตอน
เที่ยงร่วมกัน ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ปลูกพืชผักปลอดสำรพิษในครัวเรือนรับประทำนเอง รวมถึงกำรเข้ำร่ม
กิจกรรมจิตอำสำของกลุ่มต่ำงๆ ของอ ำเภอ 
 
 
 



12.  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรฐาน และความเป็นธรรมในการให้บริการ  
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวีได้จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสียงที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน จึงก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน  3 ประเด็น
หลัก ที่อำจจะพบกำรกระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนที่ได้จำกกำรร้องเรียน กล่ำวโทษ และอำจจะพบเป็น
สำเหตุของกำรกระท ำผิดวินัย และท่ีพบว่ำกระท ำผิดวินัยของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี 3 ปี ย้อนหลัง
คือ ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕60 ถึงปีงบประมำณ ๒๕๖2 ประกอบด้วย (๑) กำรลำกิจ ลำป่วย ลำพักผ่อน และ
กำรลำอ่ืนๆ (๒) กำรเบิกเงินค่ำเดินทำงไปรำชกำร และ ๓) กำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร และได้จัดท ำกรอบ
แนวทำงป้องกัน ใน 3 ประเด็น ดังกล่ำว แจ้งเวียนไปยังหน่วยงำนในสังกัด 
 
 
             

                                                    
                           (นำยภำนุมำศ  สุขขัง) 
                                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

 
 


