
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้วย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จัดท าแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการด าเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
การทุจริตเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการน าไปปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน         
การทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสกัดกั้น                
การกระท าที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการ แนวทางการด าเนินการ 

1. การขับเคลื่อนนโยบายในการต่อต้านการทุจริต  
- การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 



 



2. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
- เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคณุธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ
กลุ่มภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ 

 
 

   
 



- ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                     
ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.                  
ณ ห้องสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขต 9 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
โดยเชิญ เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุมจ านวน 37 คน  
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.  

ณ ห้องสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขต 9  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

         เวลา  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการประชุม โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว  
   ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
09.30 – 10.30 น.  บรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

10.30 – 11.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปี พ.ศ. 2565”  
โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

11.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)”  

โดย นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

14.00 - 15.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การจัดท าข้อมูลพื้นฐานและมาตรการป้องกันการทุจริต (OIT)” 
โดย นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

15.00 – 15.15 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
15.15 – 15.30 น.  พิธีปิดการประชุม โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว  
   ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

 



   
 

   
 

                   
 

           
 
   

 
   



3. การสื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
 - มีการสื่อสารผ่านสื่อภายในและภายนอก ตัวอย่างเช่น 

- การคัดเลือกคนดี ศรี ศบส.9  
 - กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรี ศบส.9 (อ้างถึงอ้างถึงรายงานการประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2565 ประจ าเดือนธันวาคม ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสถาบัน
ฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขต 9 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ) โดย คณะ
ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีมติคัดเลือกคนดี ศรี ศบส.9 รายนามดังต่อไปนี้ 

1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 : นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจ าเนียร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
2. คนดีศรี สบส. ประจ าปี พ.ศ. 2565 : นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา นักวิชาการเงินและบัญชี 

    
 
 
 
 



- มีการประกาศเจตจ านงสุจริตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- มีการพัฒนาระบบ เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ ตัวอย่างเช่น 

 
 

 
 

 


