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คำนำ 

 
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)   

กําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)  และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุมประเด็นการประเมินใน 9 
ตัวชี้วัด อันรวมถึง ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 256๕  
ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 
256๕  เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 และ
ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ  จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
งบประมาณ 256๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๔ – มีนาคม 256๕)  
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ไปสู่
การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. และ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560–2564) ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560 มาจนถึงปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดวิสัยทัศน์ คือ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
                   ของประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  

การผลักดันให้มีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
การดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เช่นเดียวกับกระทรวง
สาธารณสุข ที่จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซึ่ง
แผนแม่บท ฯ นี้ กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ในระยะเวลาที่เหลือนี้ จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะ
ระหว่าง 
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ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อ 
การทุจริตที่เกิดขึ้น บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจาก
การทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธา จากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรม และเท่าเทียม เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกมิติ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผน
แม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยง
ไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕60 –๒๕79) ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 3  

การผลักดันให้มีการแปลงแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ผ่านการ
ดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปราม การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม และการ
คุ้มครองจริยธรรม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ และภายใต้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.2 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ป้องกัน การรับ
สินบน ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และลด การใช้ดุลพินิจ ดัง
รายละเอียด 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2560 
ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  

(2) การประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการสื่อสารที่ทรงพลัง ที่แสดงออกถึง
ความโปร่งใสในการบริหารราชการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้  
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(3) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหาร ในการต่อต้านการทุจริต  
(4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ทีอ่าจก่อให้เกิดการ

ทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(5) การดำเนินหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(6) การรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(7) การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ใน 4 ประเด็น ได้แก่  

(7.1) มาตรการการใช้รถราชการ  
(7.2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ  และใน

วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(7.3) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
(7.4) มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด  

(8) การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ครอบคลุมใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ การลดการใช้ดุลพินิจของ
บุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจ
สนับสนุน การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารบุคคล การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ การลดการใช้
ดุลพินิจในการบริหารพัสดุภาครัฐ และการลดการใช้ดุลพินิจ ในการพจิารณาโทษทางวินัย  

(9) การใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ  
(10) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบบุคลากรด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง  
(11) การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงาน กำหนดช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
(12) แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจาก

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(13) การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  
(14) การให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การงดการให้และรับ

ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ (no gift policy) โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ผ่าน
โปรแกรมประยุกต ์(Application) ไลน์ ทดแทน  

(15) การเรี่ยไร และแนวปฏิบัติการเรี่ยไรตามที่ 
สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
(17) เสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ และมีความเป็นมืออาชีพในการ

เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
(18) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และนำผลการตรวจสอบภายในและการประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตรวจสอบมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

(19) ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
(20) มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการ

ทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 



 
บทที่ 2 

การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษีไศล   ได้ดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้
กรอบแนวคิดการใช้หลักคุณธรรม และธรรมาภิบาล ในการสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือทั้งกระบวน
ปลูกฝังค่านิยมสุจริต จิตพอเพียง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในบุคลากรทุกระดับ  พร้อมกับพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยง พัฒนากลไกการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง  ดังแผนภาพโมเดลการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โมเดลการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
 

สสอ.ราษีไศล 

- แผนปฏิบัติการส่งเสรมิ

คุณธรรมของชมรมจรยิธรรม 

- แผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

พัฒนากระบวนการ 

บริหารความเสี่ยง 
 

 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ในบุคลากรทุกระดับ 

 

พัฒนากลไกการตรวจสอบ 

การเฝ้าระวัง 

 

ปลูกฝังค่านิยม สุจริต 

จิตพอเพียง 

 

คุณธรรม 

 

ธรรมาภิบาล 

องค์กรคุณธรรม 

ต้นแบบ 
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  \ 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 
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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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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 

 



-๗- 
 
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 
          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
              
 
 
 



บทที ่3   
ผลการติดตามแผนการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โดย

รูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ได้นำทฤษฎีเชิง
ระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 



 
 

  \ 
 
 

รายงานผลติดตามการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 



-๑๐- 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๔) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย.-.มิ.ย.. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ 
๔ 

(ก.ค.-.ก.ย
.. ๖๕) 

1.ประชุมช้ีแจงการเสริมสราง
วัฒนธรรมสจุริตตอตานการ
ทุจริตในหนวยงานโดยใชโมเดล 
“STRONG” ขับเคลื่อน โดย
บูรณาการร่วมกบัการ
ขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรม 
ภายใต้กรอบแนวคดิการใช้หลัก
คุณธรรม และธรรมาภิบาล ใน
การสร้างกลไกใหเ้กิดความ
ร่วมมือท้ังกระบวนปลูกฝัง
ค่านิยมสจุริต จติพอเพียง การ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ใน
บุคลากรทุกระดับ   

เพื่อปลูกจิตสํานึก 
และสร้างวัฒธรรม
การไมทนต่อการ
ทุจริตแกบุคลากรใน
สังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

บุคลากร ร้อย
ละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมการ
ประชุม 

ไม่มีข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจรติ 

ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

บูรณาการกับการ

ประชุม

ประจำเดือน 

    บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

๒. จัดตั้ง “ชมรม STRONG จิต
พอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสรมิ
คุณธรรม” ภายใตแนวคิด จิต
พอพียงตานทุจริตหรือโมเดล 
STRONG ที่ใชพันธะสัญญาร
วมกัน คือ“สาธารณสุข ซื่อสตัย์ 
โปรงใส ตื่นรู สทูุจริต จิต
พอเพียง” 

 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติ 

ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

บูรณาการกับการ

ประชุม

ประจำเดือน 

    บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 



-๑๑- 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๔) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย.-.มิ.ย.. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-.ก.ย.. 
๖๕) 

๑. ประกาศเจตนารมณของผู

บริหาร และบุคลากรในหนวย

งาน 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ  

วาจะปฏิบัตหินาที่และ

บริหารหนวยงานอยางซื่อ

สัตยสุจรติ โปรงใสเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล    

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย

ละ 10๐ 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
บูรณาการกับการ

ประชุม
ประจำเดือน 

    บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

๒. สรา้งกลไก/มาตรการปอง

กันการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบของหนวยงาน 

  ๑) จัดทําคมูือการดําเนินงาน

เรื่องรองเรียนการปฏิบตัิงาน

หรือการใหบริการของ 

เจาหนาที ่

  ๒) จัดทําคมูือการดําเนินงาน

เรื่องรองเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

  ๓)  จัดทํากรอบแนวทางการ

ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม

ในการปองกันการรับสินบน

ทุกรูปแบบ 

เพื่อยกระดับกลไก/

มาตรการ กระบวนงาน

และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษี

ไศล ในการปองกันการ

ทุจริตใหเทาทันตอสถาน

การณการทุจรติ 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

มีการจัดทําคู
มือ/แนวทาง 
จำนวน ๓ เลม่ 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ     บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 



-๑๒- 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๔) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย.-.มิ.ย.. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-.ก.ย.. 
๖๕) 

๑. สรา้งช่องทางในการรับ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริต 

เพื่อให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสการกระทำผดิ 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

มช่ีองทางการ
แจ้งเบาะแส 
๒ ช่องทางคือ 

๑) สายตรง
ผู้บริหาร 

๒) เว็บไซต์ 
ของ สสอ.ราษี
ไศล 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ     บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน        ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติแผน 
            (นางสาวนิภา อินทนลิ)                  (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
                      วันที่ ๑๑  มนีาคม  ๒๕๖๔                       วันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



-1๓- 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 


