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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 
  



 
 

-๑- 

 
หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาการใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ตามมติการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563   กําหนดวิสัยทัศน  คือ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติตานทุจริต”   มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ในปงบประมาณ 2565  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงคและ 

เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอราษีไศล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยสอดคลองกับแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศลต่อไป 
 
เปาประสงค 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีคาคะแนนสูงกวารอยละ ๙๒ 
 
วัตถุประสงคหลัก 

1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล บุคลากรมุงตานการทุจริต 
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อความเขมแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใชกฎหมายใหมีความรวดเร็วเปนธรรม 
4. เพื่อสงเสริมใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล เปนแบบอยางที่ดีและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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การกําหนดยุทธศาสตร 

เพ่ือใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มี
กลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใชกฎหมายใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภายนอก ยั่งยืนดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารราชการและการดําเนินชีวิต มาตรการ 3 
ป. 1 ค. ที่กําหนดมาตรการวา ปลูกและปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย โรงพยาบาลแมจริมจึงกําหนดยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตร โดยการผลักดันใหมี
การแปลงแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาใชจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 ไปสูการปฏิบัตินั้น มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2560 เปนตนมา ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมทั้งดานการปองกันการทุจริต การปราบปราม
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรมและการคุมครองจริยธรรม ภายใตแนวทางการจัดทํางบประมาณบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงการเสริมสราง
วัฒนธรรมสุจริตตอตานการ
ทุจริตในหนวยงานโดยใช
โมเดล “STRONG” 
ขับเคลื่อน โดยบูรณาการ
ร่วมกับการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ภายใต้กรอบ
แนวคิดการใช้หลักคุณธรรม 
และธรรมาภิบาล ในการสร้าง
กลไกให้เกิดความร่วมมือทั้ง
กระบวนปลูกฝังค่านิยมสุจริต 
จิตพอเพียง การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ใน
บุคลากรทุกระดับ   

เพ่ือปลูกจิตสํานึก และ
สร้างวัฒธรรมการไมทนต่อ
การทุจริตแกบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล จำนวน 
๙๔ คน 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอราษีไศล ร้อยละ 
๑๐๐ ไดรับ 
การเสริมสรางจิตสํานึก 
ไมทนตอการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

๒. จัดตั้ง “ชมรม STRONG 
จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรม” ภายใต 
แนวคิด จิตพอพียงตานทุจริต 
หรือโมเดล STRONG ที่ใช 
พันธะสัญญารวมกัน คือ 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย 
โปรงใส ตื่นรู สทูุจริต จิต 
พอเพียง” 

เพ่ือรณรงคหรือสงเสริม ให
หนวยงาน มีกลไกในการเฝา
ระวังและหยุดยั้งการทุจริต 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล จำนวน 
๙๔ คน 

มีการรวมกลุมของ 
บุคลากรในหนวยงาน
ในนาม “ชมรม 
STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม” อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประกาศเจตนารมณของ 
ผูบริหาร และบุคลากรใน 
หนวยงาน 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณหรือ
คําม่ันวาจะปฏิบัติหนาที่และ
บริหารหนวยงานอยางซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใสเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล   และผูมีสวนได
สวนเสียสามารถตรวจสอบได้ 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล จำนวน 
๙๔ คน 

ผูบริหาร และบุคลากร 
ในสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอราษีไศล มี 
การประกาศเจตนารมณ 
ตอตานการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

๒. สร้างกลไก/มาตรการปอง
กันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของหนวยงาน 
๒.๑ จัดทําคมูือการ
ดําเนินงานเรื่องรองเรียน 
การปฏิบัติงานหรือการ 
ใหบริการของเจาหนาที่ 
2.๒ จัดทําคมูือการ
ดําเนินงานเรื่องรองเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.3 จัดทํากรอบแนวทางการ 
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
ในการปองกันการรับสินบน
ทุกรูปแบบ 

เพ่ือยกระดับกลไก/มาตรการ 
กระบวนงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล ในการปองกัน 
การทุจริตใหเทาทันตอ 
สถานการณการทุจริต 

มีการจัดทําคมูือ/ 
แนวทาง อย่างน้อย 
๓ เล่ม  

มีการปฏิบัติตาม
มาตรการ/แนวทางใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. สร้างช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

เพ่ือให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระทำผิด 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระทำผิด
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน      ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัตแิผน 
              (นางสาวนิภา อินทนิล)              (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 
       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ            สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
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